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I. WSTĘP 
 

            Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie 

gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Szaflary za 2018 r. 

 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Ogólna charakterystyka i położenie 
 

 Gmina Szaflary jest  gminą  wiejską,  położoną na terenie województwa małopolskiego w 

powiecie nowotarskim. Gminy sąsiednie to: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Czarny Dunajec, 

Nowy Targ. 

W gminie Szaflary zachowana jest charakterystyczna dla obszarów wiejskich niska zabudowa.  

Przez teren gminy przebiegają: jedna z najbardziej uczęszczanych dróg krajowych  DK-47  

tzw. ”Zakopianka”, drogi powiatowe, drogi gminne. Sieć dróg uzupełniają liczne ulice dojazdowe. 

Przez teren gminy przebiega również trasa kolejowa relacji Kraków – Sucha Beskidzka – Chabówka 

– Nowy Targ – Zakopane. Jest to trasa kolejowa o znaczeniu krajowym. Na terenie gminy  znajduje 

się przystanek kolejowy i stacja kolejowa. Gmina Szaflary znajduje się w centralnej części Podhala, 

pomiędzy Tatrami, Gorcami, torfowiskami nowotarsko-orawskimi oraz Pieninami, które stanowią  

swoistą otulinę, a gmina Szaflary jest łącznikiem pomiędzy tymi krainami. Duże znaczenie ma 

przebieg rzeki Biały Dunajec tworzący dolinę, w której skupia się życie społeczno-gospodarcze. 

Obszar gminy zajmuje 54,31 km² i stanowi 3,68% powierzchni powiatu nowotarskiego oraz 0,36% 

powierzchni województwa małopolskiego. 

Gmina Szaflary podzielona jest na siedem sołectw: 

Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Bór, Maruszyna,  Skrzypne,  Szaflary, Zaskale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biały_Dunajec_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bukowina_Tatrzańska_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarny_Dunajec_(gmina)
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2. Ludność 

 

Gminę Szaflary zamieszkuje ok. 10.816 osób  z czego 50,42 %  to  kobiety a 49,58%  to 

mężczyźni. W latach 2002-2018 liczba mieszkańców w gminie wzrosła o 10,20 %. 

Rozkład ludności dla poszczególnych sołectw wg. stanu na 31.12.2018 r.  przedstawia się następująco: 

 

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców Liczba kobiet Liczba mężczyzn 

Bańska Niżna 1186 593 593 

Bańska Wyżna 1116 574 542 

Bór 518 271 247 

Maruszyna 1973 970 1003 

Skrzypne 1117 561 556 

Szaflary 3453 1755 1698 

Zaskale 1453 729 724 

Razem 10816 5453 5363 
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W gminie Szaflary w 2018 r. wystąpił dodatni przyrost naturalny. 

Odnotowano 128  urodzeń dzieci, w tym: 51 dziewczynek i 77 chłopców.  

Zmarły 103 osoby,  w tym: 41 kobiet  i 62 mężczyzn. 

 

 

 

 

3. Oświata 

 

Na terenie gminy Szaflary funkcjonują 3 przedszkola: 

  Publiczne Przedszkole w Szaflarach, 

  Przedszkole  im.  Aniołów  Stróżów Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza w 

Szaflarach, 

 Przedszkole z Widokiem w Zaskalu, 

oraz 8 szkół: 

  Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej, 

  Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej, 

  Szkoła Podstawowa w Borze, 

  Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej, 

  Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej, 

  Szkoła Podstawowa w Skrzypnem, 

  Szkoła Podstawowa w Szaflarach, 

  Szkoła Podstawowa w Zaskalu. 

55,41%

44,59% Urodzenia

Zgony
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4. Instytucje Kultury: 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach, 

 Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach. 

 

5. Pozostałe jednostki: 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

 Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek  Zdrowia w Szaflarach. 

 

6. Jednostki OSP na terenie gminy Szaflary: 

 OSP Bańska Niżna, 

 OSP Pitoniówka, 

 OSP Bańska Wyżna, 

 OSP Bór, 

 OSP Maruszyna, 

 OSP Skrzypne, 

 OSP Szaflary, 

 OSP Zaskale. 

 

7. Kluby sportowe: 

 Ludowy Klub Sportowy Szaflary, 

 Ludowy Klub Sportowy Zaskale, 

 Uczniowski Klub Sportowy „Świt” przy Szkole Podstawowej w Szaflarach, 

 Klub Sportowy Rutkow-Ski,  

 Klub Sportowy SPS Szaflary.  

 

8. Członkostwo gminy Szaflary w stowarzyszeniach 

Gmina Szaflary jest członkiem: 

  Stowarzyszenia „Region Tatry” na podstawie uchwały Nr 106/XXII/94  Rady Gminy w 

Szaflarach z dnia 14 stycznia 1994 r., 

 Stowarzyszenia pn. Podhalańska Lokalna Grupa Działania na podstawie uchwały Rady 

Gminy Szaflary Nr XXII/112/2008 z dnia 30.07.2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy 

Szaflary do ww. Stowarzyszenia. 

Gmina Szaflary przez okres od 16.01.2017 r. do 28.12.2018 r.  była członkiem Stowarzyszenia 

Gmin i Powiatów Małopolski na podstawie Uchwały Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Szaflary z 

dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia gminy Szaflary do ww. stowarzyszenia.  
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III. INFORMACJE FINANSOWE ZA 2018 ROK 

 

1. Dochody 

 

Wykonanie dochodów budżetowych: 

Plan Wykonanie % wykonania  planu 

48 215 848,46 zł 48 532 848,14 zł 100,66 

 

              Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – wykonanie: 

Dochody   

ogółem 
Dochody własne - wykonanie Udział w %  

48 532 848,14 zł 

8  915 685,95 zł dochody własne gminy 18,37 

20 980 121,19 zł dotacje 43,23 

18 637 041,00 zł subwencje 38,40 

          

  

 

 

          

 

W 2018 r. gmina Szaflary pozyskała znaczącą kwotę środków zewnętrznych na finansowanie 

zadań. Szczegółowe dane dotyczące otrzymanych środków zaprezentowano w poniższej tabeli. 

dochody własne 
gminy

18,37%

dotacje
43,23%

subwencje
38,40%
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    1. Małopolski Kurator Oświaty 
Dofinansowanie pracodawcom kosztów 

kształcenia młodocianych pracowników  

05.03.2018r. - 

data umowy 
286 755,77 286 755,77 

 Pierwsza transza 

przekazana 

07.03.2018r. - a 

kolejne w ramach 

bieżącego 

zapotrzebowania  

Realizacja w ciągu 

całego roku 

 

2. Województwo małopolskie 

Realizacja zadania pn. Kościelna dz. nr 

206/2 w miejscowości Bór o długości 645 m 

– FOGR 

19.06.2018r. 50 891,00 50 891,00  17.12.2018r.  Zrealizowane 

 3. Biblioteka Narodowa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 08.07.2018r. 22 480,00 22 480,00 12.07.2018r. Zrealizowano 

 4. Małopolski Urząd Wojewódzki Narodowy Program  Rozwoju Czytelnictwa 08.07.2018r. 22 480,00 22 480,00 12.07.2018r. Zrealizowano 

 

5. Województwo Małopolskie 
Demontaż i bezpieczne składowanie 

wyrobów zawierających azbest  
27.09.2018r. 717 960,18 249 679,75 01.10.2018r. Zrealizowano 

 

6. 
Małopolski Urząd Wojewódzki 

(Wojewoda Małopolski) 

Przekazanie gminie dotacji celowej na 

postępowanie w sprawie zwrotu 

producentom rolnym  podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej i 

jego wypłatę  

-  33 963,06 33 963,06 

25.04.2018 r. kwota 

11.755,43 zł                      

25.10.2018 r. kwota 

22.257.63 zł 

Zrealizowane 

 

7. Wojewoda Małopolski 
Program asystent rodziny i koordynator  

rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 
29.10.2018r. 21 393,00 21 393,00 

Środki 

przyznawane na 

bieżąco według 

faktycznego 

zapotrzebowania 

Zrealizowane 

 

8. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (WFOŚiGW) 

Likwidacja barszczu Sosnowskiego na 

terenie województwa Małopolskiego 
24.05.2018r. 62 340,31 zł 62 340,31 29.11.2018r. Zrealizowane 

 

9. Województwo małopolskie 

Projekt „Jeżdżę z głową” w ramach zadania 

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i 

młodzieży 

12.01.2018r. 47 000,00 47 000,00 21.02.2018r. Zrealizowane 

 
10. Wojewoda małopolski 

Zakup pomocy dydaktycznych – Aktywna 

tablica 
27.06.2018r. 28 000,00 28 000,00 29.06.2018r. Zrealizowane 

 

11. Wojewoda małopolski 
Remont budynków mieszkalnych– Program 

integracji społeczności romskiej 
04.07.2018r. 87 000,00 87 000,00 

16.08.2018r. Kwota  

70.000,00 zł 

20.12.2018r. Kwota 

17.000,00 zł 

Zrealizowane 

 

12. Wojewoda małopolski 
Zielona szkoła nad morzem– Program 

integracji społeczności romskiej 
05.07.2018r. 19 500,00 19 500,00 - 

Niezrealizowane brak 

chęci wyjazdu dzieci 

bez rodziców – 

rezygnacja 

uczestników z kolonii  

 

13. Wojewoda małopolski 
Świetlica integracyjna w Maruszynie– 

Program integracji społeczności romskiej 
06.07.2018r. 25 400,00 23 599,53 

12.900,00 zł  09.07.2018r. 

12.500,00 zł 20.12.2018r.  

Zrealizowane - zwrot 

dotacji w wysokości 

 1800,47 zł 
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14. Małopolski Urząd  Wojewódzki 
Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz 

pomoc żywnościowa dla najuboższych 
04.07.2018r. 120 900,00 119 684,56 

Środki przyznawane na 

bieżąco według 

faktycznego 

zapotrzebowania 

Zrealizowane -zwrot 

dotacji w wysokości 

 1215,44 zł 

 

15. Wojewoda małopolski 

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu 

dla pieszych w miejscowości Szaflary na 

ulicy Augustyna Suskiego – nr drogi 

364795K, numer działek ewidencyjnych 

8452/3, 76/3, 455 

03.10.2018r. 79 000,00 79 000,00 15.10.2018r. Zrealizowane 

 

16. Ministerstwo Finansów 

Dofinansowanie doposażenia szkół i 

placówek w sprzęt szkolny i pomoce 

dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki 

pozyskanych w wyniku adaptacji z innych 

pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń 

do nauki w nowo wybudowanych obiektów 

szkół (placówek) publicznych 

prowadzonych (dotowanych) przez jst. - 

szkoła Skrzypne 

27.11.2018r. 40 000,00 40 000,00 30.11.2018r. Zrealizowane 

 

17. Ministerstwo Finansów 

Środki na uzupełnienie dochodów gmin, 

kwota została przyznana ze środków 

rezerwy subwencji ogólnej, w związku z 

pismem otrzymanym z Ministerstwa 

Finansów, 

12.12.2018r. 175 431,00 175 431,00 13.12.2018r. Zrealizowane 

 

18. Ministerstwo Finansów 

Dofinansowanie wyposażenia szkół 

podstawowych w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji podstawy 

programowej  z przedmiotów 

przyrodniczych 

21.08.2018r. 16 869,00 16 869,00 28.08.2018r. Zrealizowane 

19. Województwo Małopolskie 

Dofinansowanie na zadania pn. 

„Modernizacja drogi gminnej ul. Kolejowej 

w Szaflarach celem dostosowania do 

wymogów trasy rowerowej VeloDunajec” 
28.12.2017r. 84 221,00 84 221,00 06.06.2018r. Zrealizowane 

 

20. Województwo Małopolskie 
Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie 

Szaflary 
03.10.2018r. 4 510 275,70 4 510 275,70 

realizacja zadania                   

2019-2022 
w trakcie realizacji 

 

21. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (WFOŚiGW) 

Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej 

na terenie Gminy Szaflary w miejscowości 

Bór – prace projektowe 

24.05.2018r. 503 161,06 503 161,06   w trakcie realizacji 

 

22. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (WFOŚiGW) 

Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej 

na terenie Gminy Szaflary w miejscowości 

Szaflary i Bańska Niżna -  prace projektowe 

24.05.2018r. 1 509 483,18 1 509 483,18   w trakcie realizacji 

 

23. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (WFOŚiGW) 

Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej 

na terenie Gminy Szaflary w miejscowości 

Zaskale – prace projektowe 

24.05.2018r. 754 741,59 754 741,59   w trakcie realizacji 

 

    Razem 8 747 949,51    
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2. Wydatki 

 

Zestawienie wydatków budżetowych: 

Plan Wykonanie 
% wykonania 

planu 

53 821 875,10 zł 52 648 930,63 zł 97,82  

 

             Zestawienie wydatków budżetowych wg działów i  procentowy udział wykonania dla 

             poszczególnych wydatków w ogólnej ich sumie: 

Dział Treść Plan Wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2.694.563,06 2.673.044,83 5,08 

020 Leśnictwo 8.000,00 7.713,00 0,01 

600 Transport i łączność 4.475.013,44 4.364.196,22 8,29 

700 Gospodarka mieszkaniowa 264.484,00 264.131,00 0,50 

710 Działalność usługowa 116.400,00 102.145,25 0,19 

750 Administracja publiczna 3.609.487,22 3.524.244,06 6,69 

751 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowe kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

107.161,00 102.583,71 0,19 

752 Obrona narodowa 350,00 0,00 0,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
939.605,40 902.585,46 1,71 

757 Obsługa długu publicznego 236.307,00 234.769,09 0,45 

758 Różne rozliczenia 222.325,00 95.190,72 0,18 

801 Oświata i wychowanie 16.487.601,29 16.232.825,59 30,83 

851 Ochrona zdrowia 253.400,00 248.705,76 0,47 

852 Pomoc społeczna 1.406.368,18 1.360.334,15 2,58 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 533.388,00 472.900,90 0,90 

855 Rodzina 16.093.222,53 15.735.086,56 29,89 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
2.544.930,90 2.531.445,70 4,81 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
975.000,00 955.274,02 1,81 

925 
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 

naturalne obszary obiekty chronionej 

przyrody 

88.560,00 88.560,00 0,17 

926 Kultura fizyczna i sport 2.765.708,08 2.753.194,61 5,23 

 OGÓŁEM 53.821.875,10 52.648.930,63 100,00 
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  Graficzna prezentacja  procentowego  udziału dla poszczególnych wydatków w odniesieniu do   

  ich całości (100%). 

  

 
 

 

 

3. Fundusze sołeckie 

 

Sołectwo Bańska Niżna wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2018 rok: 

 

Nazwa - Treść Plan Wykonanie 

Transport i łączność 35.566,70 35.566,70 

Drogi publiczne gminne 35.566,70 35.566,70 

w tym:    

b) wydatki majątkowe 35.566,70 35.566,70 

w tym:    

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

(dofinansowanie chodnika przy ul. Topory) 

35.566,70 35.566,70 

w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 35.566,70 35.566,70 

RAZEM 35.566,70 35.566,70 

 

 

 

 

Dział 010
5,08%

Dział 020
0,01%

Dział 600
8,29%

Dział 700
0,50%

Dział 710
0,19%

Dział 750
6,69%

Dział 751
0,19%

Dział 752
0%

Dział 754
1,71%

Dział 757
0,45%

Dział 758
0,18%

Dział 801
30,84%

Dział 851
0,47%

Dział 852
2,58%

Dział 854
0,90%

Dział 855
29,90%

Dział 900
4,81%

Dział 921
1,81%

Dział 925
0,17%

Dział 926
5,23%
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 Sołectwo Bańska Wyżna wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2018 rok: 

 

Nazwa - Treść Plan Wykonanie 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35.566,70 35.566,70 
Ochotnicze straże pożarne  35.566,70 35.566,70 

w tym:    

b) wydatki majątkowe 35.566,70 35.566,70 

w tym:    

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  

(zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bańska Wyżna)  

35.566,70 35.566,70 

w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 35.566,70 35.566,70 

RAZEM 35.566,70 35.566,70 

 

Sołectwo Bór wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2018 rok: 

 

Nazwa - Treść Plan Wykonanie 

Kultura  fizyczna  25.287,92 25.287,92 

Pozostała działalność 25.287,92 25.287,92 

w tym:   

b) wydatki majątkowe 25.287,92 25.287,92 

w tym:   

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

(dofinansowanie do budowy obiektu rekreacyjno - 

edukacyjnego oraz obiektów architektury przy publicznej szkole 

podstawowej w Borze) 

25.287,92 25.287,92 

w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 25.287,92 25.287,92 

RAZEM 25.287,92 25.287,92 

 

Sołectwo Maruszyna wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2018 rok: 

 

Nazwa – Treść Plan Wykonanie 

Transport i łączność 35.566,70 35.566,70 

Drogi publiczne gminne 35.566,70 35.566,70 

w tym:    

b) wydatki majątkowe  35.566,70 35.566,70 

w tym:    

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (projekt 

chodnika ul. Św. St. Kostki od kościoła do skrzyżowania z ul. 

Gancarze) 

35.566,70 35.566,70 

w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 35.566,70 35.566,70 

RAZEM 35.566,70 35.566,70 
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Sołectwo Skrzypne wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2018 rok: 

 

Nazwa - Treść Plan Wykonanie 

Kultura fizyczna 35.566,70 35.566,70 
Pozostała działalność 35.566,70 35.566,70 

w tym:    

b) wydatki majątkowe 35.566,70 35.566,70 

w tym:    

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  (dokończenie 

budowy sali gimnastycznej, wielofunkcyjnego boiska i 

zewnętrznej siłowni przy szkole podstawowej w Skrzypnem)  

35.566,70 35.566,70 

w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 35.566,70 35.566,70 

RAZEM 35.566,70 35.566,70 

 

Sołectwo Szaflary wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2018 rok: 

 

Nazwa - Treść Plan Wykonanie 

Transport i łączność 35.566,70 35.566,70 

Drogi publiczne gminne 35.566,70 35.566,70 

w tym:    

b) wydatki majątkowe 35.566,70 35.566,70 

w tym:    

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  (przebudowa 

drogi gminnej ul. Orkana w Szaflarach) 

35.566,70 35.566,70 

w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 35.566,70 35.566,70 

RAZEM 35.566,70 35.566,70 

 

 Sołectwo Zaskale wydatki budżetu Gminy Szaflary na 2018 rok: 

 

Nazwa - Treść Plan Wykonanie 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35.566,70 35.566,70 
Ochotnicze straże pożarne 35.566,70 35.566,70 

w tym:    

a) wydatki bieżące 35.566,70 35.566,70 

w tym:    

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 35.566,70 35.566,70 

w tym:   

1.2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek 

budżetowych 

35.566,70 35.566,70 

- remont remizy OSP w Zaskalu  (odnowienie pomieszczeń w 

Remizie) 

35.566,70 35.566,70 

w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 35.566,70 35.566,70 

RAZEM 35.566,70 35.566,70 
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4. Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudzień 2018 roku  

 

 

Stan zadłużenia budżetu gminy na dzień 31.12.2018 ogółem: 

 

13.860.001,44  

w tym:  

zaciągnięty kredyt w BOŚ na budowę sali gimnastycznych  w Maru-

szynie Dolnej i Zaskalu, 
549.002,86 zł 

zaciągnięty kredyt w BOŚ – rynek w Szaflarach, 55.584,00 zł 

zaciągnięty kredyt w BOŚ na przebudowę drogi gminnej ul. Augustyna 

Suskiego w Szaflarach, 
450.751,07 zł 

zaciągnięty kredyt w BOŚ na modernizację Ośrodka Zdrowia 

w Szaflarach, 
288.480,00 zł 

zaciągnięty kredyt w BOŚ na modernizację szkoły w Skrzypnem, 365.360,00 zł 

zaciągnięty kredyt w BOŚ na modernizację budynku Gminnego Przed-

szkola w Szaflarach, 
730.780,00 zł 

zaciągnięty kredyt w BOŚ na rozbudowę i przebudowę szkoły Podsta-

wowej w Borze wraz z infrastrukturą techniczną, 
987.799,32 zł 

zaciągnięty kredyt w BOŚ na przebudowę drogi ul. Jana Pawła II  

w Maruszynie 
938.770,33 zł 

zaciągnięty kredyt w BOŚ na przebudowę drogi ul. Polna – Tewikiel, 

ul. Leśna, ul. Orkana, mosty 
1.573.057,72 zł 

zaciągnięty kredyt w BOŚ na rozbudowę szkoły w Skrzypnem, budowa 

placu rekreacyjnego 
811.679,92 zł 

zaciągnięty kredyt w Banku Spółdzielczym na sfinansowanie deficytu 5.600.000,00 zł 

zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW na budowę magistrali wodociągo-

wej oraz stacji uzdatniania z hydrofornią, zbiornikiem wody i wodoma-

tem w miejscowości Maruszyna, gmina Szaflary 

1.408.736,22 zł 

zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej w 

miejscowości Maruszyna, gmina Szaflary. 

 

100.000,00 zł 

 

Szczegółowe dane finansowe za rok 2018 znajdują się w  rocznych sprawozdaniach finansowych za 

2018 rok tj. Zarządzenie Nr 0050.18.2019 i Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Szaflary  z  dnia 

28.03.2019 r. 
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IV. INWESTYCJE 

 

1. Wykaz inwestycji za 2018 r. wraz z okresem ich gwarancji 

Rejestr inwestycji z okresem ich gwarancji 

Lp. Nazwa inwestycji Wykonawca Nr umowy 
Data 

zawarcia 
umowy 

Termin 
wykonania 

prac 

Okres 
gwarancji 

Termin 
upłynięcia 
gwarancji 

 1 

Wykonanie obrzeży drogi 
rowerowej na terenie 
Gminy Szaflary z żerdzi 
drewnianych z drzewa 
iglastego impregnowanego 

Firma Budowlano-Usługowa 
Władysław Kułach 

4/2018 12.01.2018 30.04.2018 56 miesięcy 30.12.2022 

 2 
Czyszczenie pomnika 
Augustyna Suskiego w 
Szaflarach 

Maciej Szopiński CLEAN BY 
STEAM 

6/2018 22.01.2018 31.05.2018 24 miesiące 31.05.2020 

 3 
Czyszczenie budynku OSP w 
Zaskalu 

Maciej Szopiński CLEAN BY 
STEAM 

7/2018 22.01.2018 31.05.2018 24 miesiące 31.05.2020 

 4 
Studnia głębinowa - dz. 
ewid. nr 7812/1 Szaflary 

STUDNIARSTWO Krzysztof 
Ząbek 

9/2018 01.02.2018 28.02.2018 36 miesięcy 28.02.2021 

 5 

Roboty związane z 
zagospodarowaniem terenu 
przy ul. Orkana w 
miejscowości Szaflary 

TATRY-INWEST Sp. z o. o.  10A/2018 05.02.2018 02.03.2018 24 miesiące 02.03.2020 

 6 
Modernizacja parkietu w 
Sali gimnastycznej w Szkole 
w Bańskiej Niżnej 

Michał Piotrowicz Firma 
Remontowo-Budowlana BMJ 

team 
12/2018 05.02.2018 21.02.2018 36 miesięcy 21.02.2021 

 7 

Obsługa w zakresie prac 
ziemnych, drogowych i 
transportowych na terenie 
Gminy Szaflary, (Część III 
utrzymanie i konserwacja 
terenów zielonych, 
chodników, placów 
gminnych, malowanie 
oznakowania poziomego, 
montaż znaków pionowych)  

PHU ,,KAL-TRANS" Joanna 
Kalata-Pawlikowska 

22/2018 14.03.2018 31.12.2018 36 miesięcy 31.12.2021 

 8 

Obsługa w zakresie prac 
ziemnych, drogowych i 
transportowych na terenie 
Gminy Szaflary, (Część I, II, 
IV, V) 

PHU ,,KAL-TRANS" Joanna 
Kalata-Pawlikowska 

23/2018 14.03.2018 31.12.2018 36 miesięcy 31.12.2021 

9  

Budowa magistrali 
wodociągowej oraz stacji 
uzdatniania z hydrofornią, 
zbiornikiem wody i 
wodomatem w 
miejscowości Maruszyna, 
gmina Szaflary. Budowa 
sieci wodociągowej w 
meijscowości Maruszyna, 
gmina Szaflary. 

Przedsiębiorstwo 
Inzynieryjno-Budowlane i Sieci 

Sanitarnych ASTEX 
24/2018 14.03.2018 31.08.2018 48 miesięcy 31.08.2022 

10  
Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Maruszyna, 
gmina Szaflary 

Piotr Mrugała Firma 
Budowlana ,,Mrugała" 

25/2018 14.03.2018 31.08.2018 48 miesięcy 31.08.2022 

 11 
Studnia głębinowa - dz. 
ewid. nr 722/49 w 
miejscowości Zaskale 

STUDNIARSTWO Krzysztof 
Ząbek 

32/2018 18.04.2018 03.05.2018 36 miesięcy 03.05.2021 

12  
Modernizacja parkietu w 
sali OSP Zaskale 

FHU ,,ŻĄDLAK" Robert Żądlak, 
CHENE Robert Żądlak 

34/2018 25.04.2018 25.05.2018 36 miesięcy 25.05.2021 

13  
Budowa oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy 
Szaflary - ul. Skałka 

Usługi Elektryczne Franciszek 
Gruszka 

40/2018 10.05.2018 30.06.2018 57 miesiecy 30.03.2023 

14  

Budowa oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy 
Szaflary - ul. Kościelna, ul. 
Wierchowa 

Tomasz Jachymiak FHU 
,,MAGNUM" 

41/2018 10.05.2018 30.06.2018 57 miesięcy 30.03.2023 
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15  

Budowa bieżni 
lekkoatletycznej i boiska 
wielofunkcyjnego przy 
szkole w Szaflarach 

FHU ,,BAFIA" STANISŁAW 
BAFIA 

42/2018 10.05.2018 14.01.2019 57 miesięcy 14.10.2023 

16  
Modernizacja drogi gminnej 
w Szaflarach w ramach 
projektu Velo-Dunajec 

FHU ,,KAL-TRANS" Sp. J. Kalata 46/2018 16.05.2018 15.06.2018 57 miesięcy 15.03.2023 

 17 

Modernizacja drogi do 
cmentarza w Maruszynie 
wraz z budową oświetlenia 
w pasie tej drogi 

FHU ,,KAL-TRANS" Sp. J. Kalata 47/2018 17.05.2018 16.06.2018 56 miesięcy 16.02.2023 

 18 

Podłącza studni głębinowej 
do budynku szatni 
sportowej - dz. ewid. nr 
722/49 - Zaskale 

STUDNIARSTWO Krzysztof 
Ząbek 

48/2018 21.05.2018 04.06.2018 36 miesięcy 04.06.2021 

 19 
Malowanie remizy 
strażackiej w Zaskalu 

Jacek Grzęda Firma 
Remontowo-Budowlana 

Grzęda 
51/2018 25.05.2018 01.06.2018 36 miesięcy 01.06.2021 

 20 
Budowa ściezek 
rowerowych na terenie 
gminy Szaflary 

FHU ,,KAL-TRANS" Sp. J. Kalata 53/2018 04.06.2018 22.06.2018 40 miesięcy 22.10.2021 

 21 
Dostawa i montaż placu 
zabaw na terenie Gminnego 
Przedszkola w Szaflarach 

,,FRAJDA" s.c. Grzegorz 
Fabian, Agnieszka Giza 

57/2018 06.06.2018 05.08.2018 36 miesięcy 05.08.2021 

 22 
Roboty związane z 
zagospodarowaniem terenu 
przy SP w Bańskiej Niżnej 

FK-R ,,AGS" Andrzej Gut 58/2018 20.06.2018 31.07.2018 36 miesięcy 31.07.2021 

 23 

Modernizacja oraz wymiana 
stolarki wewnętrznej 
budynku Szkoły w Bańskiej 
Wyżnej 

Krzysztof Ślimak 59/2018 20.06.2018 17.09.2018 36 miesięcy 17.09.2021 

 24 

Wymiana bram garażowych 
w budynku remizy OSP w 
Skrzypne tj. wymiana 
starych bram garażowych z 
desek na nowe brama 
segmentowa wypełniona 
pianką poliuretanową 
zwiększającą izolacyjność 
termiczną 

Jan Para Handel-Usługi 62/2018 19.07.2018 31.08.2018 36 miesięcy 31.08.2021 

 25 

Budowa sygnalizacji 
świetlnej na przejściu dla 
pieszych w miejscowości 
Szaflary na ulicy Augustyna 
Suskiego - nr drogi: 
364795K, numery działek 
ewidencyjnych: 8452/3, 
76/3, 455. 

Zakład Usługowo-Produkcyjny 
,,ELSTOP" 

65/2018 13.08.2018 30.09.2018 

Gwarancja - 
56 miesięcy 

30.05.2023 

Rękojmia - 
36 miesięcy 

30.09.2021 

 26 

Budowa obiektów 
rekreacyjno-edukacyjnych 
oraz obiektów małej 
architektury przy szkole w 
Bańskiej Niżnej 

FHU ,,BAFIA" STANISŁAW 
BAFIA 

66/2018 13.08.2018 14.11.2018 36 miesięcy 14.11.2021 

 27 

Rozbudowa drogi gminnej 
Nr K364786 ul. Władysława 
Orkana w miejscowości 
Szaflary poprzez budowę 
ciągu pieszo rowerowego 

FHU ,,KAL-TRANS" Sp. J. Kalata 68/2018 16.08.2018 31.10.2018 56 miesięcy 01.07.2023 

 28 
Wykonanie systemu CCTV w 
Szkole Podstawowej w 
Szaflarach 

Firma Usługowa Robót 
Specjalistycznych S.C. 

72/2018 23.08.2018 30.08.2018 24 miesiące 30.08.2020 

 29 

Termomodernizacja 
budynku Szkoły 
Podstawowej w Bańskiej 
Wyżnej 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
,,Sikora" Wojciech Sikora 

74/2018 29.08.2018 31.10.2018 36 miesięcy 31.10.2021 

 30 
Czyszczenie pomieszczeń 
Szkoły Podstawowej w 
Bańskiej Wyżnej 

Maciej Szopiński CLEAN BY 
STEAM 

75/2018 30.08.2018 03.09.2018     

31 
Remont budynków mieszkalnych 
priorytetem na poprawę egzystencji 
spełeczności romskiej 

Marcin Kołacz ,,NOVATEC 
BUDOWNICTWO", Wspólnik 
spółki cywilnej KW-INVEST 

78/2018 05.09.2018 15.11.2018 24 miesiące 15.11.2020 
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32 
Przebudowa drogi gminnej - 
ul. Topory w miejscowości 
Bańska Niżna 

Firma Remontowo-Budowlana 
Artur Kołacz 

82/2018 01.10.2018 05.01.2019 56 miesięcy 05.09.2023 

33 
Remont obelisku przy 
Remizie OSP w Maruszynie 

Mieczysław Morawa 
,,BYRNAS" 

85/2018 01.10.2018 22.10.2018 36 miesięcy 22.10.2021 

 34 
Wymiana stolarki okiennej 
w budynku remizy OSP w 
Szaflary 

,,SICHELSKI" Krzysztof 
Sichelski 

86/2018 08.10.2018 17.12.2018 36 miesięcy 17.12.2021 

35 

Modernizacja pomieszczeń 
w budynku Szkoły 
Podstawowej w Bańskiej 
Wyżnej 

Krzysztof Ślimak 88/2018 16.10.2018 16.11.2018 24 miesiące 16.11.2020 

 36 
Modernizacja odwodnienia 
terenu szkolnego Szkoły w 
Szaflarach 

FHU ,,BAFIA" STANISŁAW 
BAFIA 

89/2018 16.10.2018 31.10.2018 24 miesiące 31.10.2020 

37 
Wykonanie systemu 
monitoringu OSP Szaflary 
oraz OSP Maruszyna 

Firma Usługowa Robót 
Specjalistycznych S.C. 

90/2018 16.10.2018 17.11.2018 24 miesiące 17.11.2020 

38 
Montaż drzwi w budynku 
Szkoły Podstawowej w 
Bańskiej Wyżnej 

Krzysztof Ślimak 92/2018 16.10.2018 22.12.2018 24 miesiące 22.12.2020 

39 

Wyniesienie licznika energii 
elektrycznej wraz z 
wymianą Wlz oraz z 
modernizacją wewnętrznej 
skrzynki z zabezpieczeniami 
w budynku remizy OSP w 
miejscowości Skrzypne 

Andrzej Kurnyta Instalacje 
Elektryczne od A do Z 

93/2018 05.11.2018 30.11.2018 24 miesiące 30.11.2020 

40 
Piaskowanie i malowanie 
budynku Remizy OSP w 
Szaflarach 

Maciej Szopiński CLEAN BY 
STEAM 

94/2018 26.10.2018 21.12.2018 24 miesiące 21.12.2020 

 

2. Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2018 r. w podziale na sołectwa 

Bańska Niżna: 
Inwestycje zakończone w 2018 r. 

Remont cząstkowy nawierzchni dróg  3 460,00 zł 

Zimowe i letnie utrzymanie dróg, wykaszanie rowów, wycinka drzew 32 035,00 zł 

Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi ul. Topory  171 489,00 zł 

Modernizacja parkietu w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bańskiej 

Niżnej 

47 891,00 zł 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i wykonanie poręczy przy placu 

rekreacyjnym przy SP w Bańskiej Niżnej,   

24 968,00 zł 

Budowa obiektów rekreacyjno-edukacyjnych oraz obiektów małej architektury  

przy szkole w Bańskiej Niżnej /z dotacji 150 488,00 zł/ 

439 495,00 zł 

Zimowe i letnie utrzymanie dróg, wykaszanie rowów, wycinka drzew 32 035,00 zł 

 

Inwestycje w trakcie realizacji w 2018 r. 

Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania w miejscowości Bańska Niżna, 

rozbudowa dróg ul. Kantorówka, Migle  

38 069,00 zł 

Opracowanie projektu budowlanego zatok autobusowych w ciągu DK47  18 450,00 zł 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1653K Szaflary-Ząb w miejscowości Bańska 

Niżna - dotacja dla Powiatu Nowotarskiego   

Łącznie 750 000,00 zł 

(2018 r. wypłacono 100.000zł) 

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania: Termomodernizacja 

budynku OSP Bańska Niżna   

10 500,00 zł 

Przebudowa drogi gminnej - ul. Topory w miejscowości Bańska Niżna  W 2018 r. wypłacone 

84 833,53 zł; 

Łącznie: 567 471,85zł 
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Bańska Wyżna: 

 
Inwestycje zakończone w 2018 r. 

Naprawa uszkodzonego przepustu na Osiedlu Pitoniówka  773,00 zł 

Remont cząstkowy droga do Cieślów, ul. Pitoniówka, ul. Gielatówka 9 627,00 zł 

Letnie i zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie 22 325,00 zł 

Zakup klińca na drogi 1 754,00 zł 

Czyszczenie rowu odwadniającego – droga do Cieślów, wykaszanie rowów Os. 

Pitoniówka 

2 924,00 zł 

Modernizacja kotłowni w remizie OSP Bańska Wyżna 6 150,00 zł 

Modernizacja oraz wymiana stolarki wewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w 

Bańskiej Wyżnej 

361 601,00 zł 

Montaż bramy garażowej OSP i zakup materiałów do montażu  15 451,00 zł 

 

Inwestycje w trakcie realizacji w 2018 r. 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej os. Gielatówka oraz 

Kapłonówka w Bańskiej Wyżnej 

110 393,00 zł 

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla zadania: Termomodernizacja budynku 

oraz modernizacja pomieszczeń w OSP Bańska Wyżna  

9 500,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację przebudowy 

budynku OSP Pitoniówka  

28 500,00 zł 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej  200 831,00 zł 

 

Bór: 

 
Inwestycje zakończone w 2018 r. 

Zakup kruszywa na drogi 450,00 zł 

Remont cząstkowy nawierzchni dróg ul. Rolna, ul. Kościelna 26 761,00 zł 

Zimowe i letnie utrzymanie dróg: wykaszanie rowów, montaż oznakowania 13 567,00 zł 

Budowa ścieżek rowerowych - łącznik szlaku wokół Tatr 261 130,00 zł 

Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu pn. „Budowa Historyczno – 

kulturowo – przyrodniczego szlaku wokół Tatr w Gminie Szaflary”. (na realizację 

zadania pozyskano środki w wysokości 356 000,00 zł w ramach porozumienia z 

Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej TATRY) 
356 000,00 zł 

Wykonanie drogi żwirowej ul. Kościelna /w tym z dotacji FOGR 50.891,00/ 103 490,00 zł 

Wykonanie fragmentu ścieżki rowerowej 5 810,00 zł 

 

Maruszyna: 

 
Inwestycje zakończone w 2018 r. 

Zakup kruszywa na drogi: do oczyszczalni, na ul. Jana Pawła II, Os. Stanki, Jana 

Kantego 

23 553,00 zł 

Remonty cząstkowe dróg i naprawy bieżące  143 267,00 zł 

Uzupełnienie korpsu drogi Pod Górą 2 017,00 zł 

Zimowe i letnie utrzymanie dróg, znakowanie, wykaszanie rowów 91 594,00 zł 

Modernizacja drogi Do Cmentarza 314 433,00 zł 

Wykonanie monitoringu - OSP 6 645,50 zł 

Budowa oświetlenia ulicznego - droga do Cmentarza 70 843,00 zł 
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Inwestycje w trakcie realizacji w 2018 r. 

Budowa wodociągu  Łączna wartość 2 469 452,00 zł 

Opracowanie projektu  rozbudowy drogi wraz z budową obiektu inżynierskiego na 

potoku Mały Rogoźnik w Skrzypnem i Maruszynie  

61 131,00 zł 

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację mostu przy os. Cisonie wraz 

z częściową modernizacją drogi w miejscowości Maruszyna  

8 000,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania związanego z 

przebudową drogi gminnej - ul. Św. Stanisława Kostki w miejscowości Maruszyna  

29 397,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego: ul. Za Żor, Pod 

Górą, Bukowa, Gancarze  

80 353,00 zł 

 

Skrzypne: 

 
Inwestycje zakończone w 2018 r. 

Zakup kruszywa na drogi 258,00 zł 

Zimowe i letnie utrzymanie dróg, znakowanie, sprzątanie, wykaszanie rowów 47 743,00 zł 

Remont cząstkowy nawierzchni dróg 5 563,00 zł 

Wymiana bramy garażowej w remizie OSP Skrzypne 24 477,00 zł 

Wyniesienie licznika energii elektrycznej wraz z modernizacją wewnętrznej 

skrzynki z zabezpieczeniami w OSP 

5 500,00 zł 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skrzypne ul. Kościelna,                                                            

ul. Wierchowa. 

131 213,00 zł 

Rozbudowa SP w Skrzypnem poprzez budowę Sali gimnastycznej, 

wielofunkcyjnego boiska sportowego i zewnętrznej siłowni 

1 922 055,00 zł 

 

Inwestycje w trakcie realizacji w 2018 r. 

Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego ul. Wierchowa do ul. 

św. Jadwigi Królowej  

22 017,00 zł 

Wykonanie mapy do celów projektowych oraz projektu wykonawczego dla 

odwodnienia drogi gminnej ul. św. Józefa w miejscowości Skrzypne  

10 379,00 zł 

 

Szaflary: 

 
Inwestycje zakończone w 2018 r. 

Zakup piasku oraz kruszywa na drogi 2 582,00 zł 

Remonty cząstkowe dróg 108 326,00 zł 

Remont drogi żwirowej do Barci 10 728,00 zł 

Remont drogi żwirowej ul. Rola Galicowa 5 720,00 zł 

Umocnienie skarpy ul. Nadwodnia 2 877,00 zł 

Zakup klińca – zabezpieczenie Potoku Furczańskiego 5 129,00 zł 

Remont drogi – pobieranie fos – droga Na Czerwone 6 528,00 zł 

Usuwanie gałęzi w pasie drogowym 275,00 zł 

Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie 62 010,00 zł 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu przy ul. Orkana 23 904,00 zł 

Wyznaczenie miejsc postojowych przy stacji PKP - opracowanie dokumentacji 

koncepcji budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w miejscowości Szaflary 

4 920,00 zł 

Wykaszanie rowów 4 607,00 zł 

Sprzątanie po zimie i wykonanie oznakowania poziomego 3 327,00 zł 

Modernizacja drogi ul. Kolejowa w ramach projektu VeloDunajec (w tym z dotacji 

84 221,00 zł) 

104 792,00 zł 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Raport o stanie Gminy Szaflary 2018                                               20 

Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy ulicy Orkana w miejscowości 

Szaflary wraz z stałą organizacją ruchu, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją 

techniczną 

7 995,00 zł 

Opracowanie dokumentacji rozbudowy ul. Orkana 53 997,00 zł 

Przebudowa ul. Orkana, 1 649 832,00 zł 

Roboty dodatkowe, przebudowa przejścia dla pieszych, wymiana oznakowania, 

wycinka drzew i krzewów – ul. Orkana 

27 633,00 zł 

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych - ul. Augustyna Suskiego  110 695,00 zł 

Zakup zbiornika na wodę i użyczenie go dla mieszkańców Osiedla Zadział 9 149,00 zł 

Wykonanie odwiertu studni głębinowej w Szaflarach 19 900,00 zł 

Piaskowanie i malowanie bram i drzwi w budynku remizy OSP Szaflary 6 125,00 zł 

Uzupełnienie korpusu drogi i wymiana przepustu na ul. Podlubelki 12 949,00 zł 

Opracowanie dokumentacji na dobudowę oświetlenia ulicznego: ul. A. Suskiego 6 765,00 zł 

Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej 15 464,00 zł 

Zakup i montaż placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu 22 188,00 zł 

Koncepcja zagospodarowania terenu "Błoni Szaflarzańskich" jako parku 

tematycznego, opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania 

związanego z wykonaniem Parku rekreacyjno-edukacyjno-przyrodniczego w 

Szaflarach 

88 560,00 zł 

Remont budynków mieszkalnych na Osiedlu Zadział /w tym z dotacji 87.000,00 zł/  99 568,00 zł 

"Przebudowa drogi gminnej ul. Orkana w istniejącym pasie drogowym" - 

skrzyżowanie ul. A. Suskiego z ul. Orkana 

38 000,00 zł 

Modernizacja odwodnienia przy szkole 22 177,00 zł 

Dokumentacja projektowa, przebudowa lewej krawędzi drogi powiatowej wraz z 

odwodnieniem 

10 578,00 zł 

 

Inwestycje w trakcie realizacji w 2018 r. 

Opracowanie dokumentacji na dobudowę oświetlenia ulicznego: ul. Boczna od 

Zakopianki i ul. Rola Galicowa /w trakcie realizacji/ 

10 455,00 zł 

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

"Rozbudowa drogi gminnej - ul. A. Suskiego od ul. Podlubelki do mostu na potoku 

Biały Dunajec (w trakcie realizacji) 

35 670,00 zł 

Dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej w miejscowości Szaflary – 

ul. zakopiańska, ul Boczna, ul. Orkana /w trakcie realizacji/ 

97 170,00zł 

 

Oprócz tego zadania zrealizowane przez inne jednostki:  

Przebudowa pobocza drogowego wzdłuż DK47 na chodnik w miejscowościach Szaflary i Bańska Niżna - 14 363 

339,00 zł - w całości finansowane z budżetu Państwa. 

Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Ośrodku Zdrowia przy współpracy z LKS Szaflary – 160.000 zł w całości 

finansowane z pozyskanej dotacji przez LKS Szaflary. 

 

Zaskale: 

 
Inwestycje zakończone w 2018 r. 

Zakup kruszywa na drogi ul. Sportowa, Słoneczna, Leśna, Piłsudskiego 1 428,00 zł 

Remont drogi żwirowej ul. Leśna 7 560,00 zł 

Remont drogi żwirowej ul. Kopaczyska 13 860,00 zł 

Remonty cząstkowe dróg ul. św. Wojciecha, Kościelna, Skałka, Za Wodą 61 985,00 zł 

Remont nawierzchni ul. Leśna 60 227,00 zł 

Zimowe i letnie utrzymanie dróg, wykaszanie rowów 20 798,00 zł 
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Opracowanie wstępnej koncepcji budowy/rozbudowy połączeń dróg gminnych w miejscowości 

Zaskale z droga gminną (Miasta Nowy Targ) na granicy gminy Szaflary i Miasta Nowy Targ 

19 800,00 zł 

Dokumentacja projektowa - rozbudowa ul. Piłsudskiego 88 560,00 zł 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ciągów komunikacyjnych: pieszo 

rowerowego i pieszo-jezdnego z miejscami postojowymi wraz z kanalizacją deszczową i 

oświetleniem ulicznym oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie usunięcia 

kolizji  z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu w miejscowości Zaskale, gmina 

Szaflary 

23 100,00 zł 

Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej w OSP Zaskale 28 742,00 zł 

Modernizacja parkietu w OSP Zaskale 43 127,00 zł 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szaflary. Budowa napowietrzno-kablowej linii 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaskale ul. Skałka. 

76 309,00 zł 

 

Inwestycje w trakcie realizacji w 2018 r. 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z 

przyłączami do budynków w Zaskalu /w trakcie realizacji/ 

W 2018 r. 

wypłacone 

47 997,00 zł 

Całość -  

239 986,52zł  

  

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego ul. Bogdana 

Werona, Sportowa, Kościuszki   /w trakcie realizacji/             

22 386,00 zł 
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V. INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

Wartość początkowa majątku gminy Szaflary ustalona na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 

91.076.476,00 zł., zaś na dzień 31 grudnia 2018 r. stan mienia komunalnego wyniósł: 100.472.161,00 

zł. Dane liczbowe wykazują tendencję wzrostową. W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup 

rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego. Zmiany w stanie mienia komunalnego w 

2018 r. zaprezentowano w poniższych tabelach. 

 
Grupa Nazwa Stan na 

01.01.2018 

Zwiększenie Zmniejszenie Stan na 31.12.2018 

0 Grunty na terenie gminy 5.421.646,00 1.443.188,00  6.864.834,00 

Grunty poza gminą 62.953,00   62.953,00 

1 Budynki 26.967.105,00 3.363.257,00  30.330,362,00 

2 Budowle 46.481.268,00 4.653.981,00 -560.728,00 50.574.521,00 

3 Kotły i maszyny energetyczne 155.414,00 

 

  155.414,00 

4 Zespoły komputerowe 225.519,00   225.519,00 

6 Urządzenia techniczne 429.615,00 55.480,00  485.095,00 

7 Środki transportowe 1.612.078,00 455.262,00  2.067.340,00 

8 Narzędzia, przyrządy ru-

chome i wyposażenie  

1.340.804,00  -14.755,00 1.326.049,00 

9 Wartości niematerialne i 

prawne 

533.074,00   533.074,00 

10 Akcje i udziały 7.847.000,00   7.847.000,00 

 S u m a 91.076.476,00 9.971.168,00 -575.483,00 100.472.161,00 

 

 

 

Szczegółowy wykaz mienia znajduje się w załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.19.2019 Wójta 

Gminy Szaflary z dnia 28.03.2019 r.   

Grunty na terenie 
gminy
6,83%

Grunty poza gminą
0,06%

Budynki
30,19%

Budowle
50,34%

Kotły i maszyny energetyczne
0,15%

Zespoły komputerowe
0,22%

Urządzenia techniczne
0,48%

Środki transportowe
2,06%

Narzędzia, przyrządy 
ruchome i 

wyposażenie …

Wartości 
niematerialne i 

prawne…

Akcje i udziały
7,81%
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Powierzchnia gruntów do 31.12.2017             11 654               9 538             14 324             64 099             49 335           361 151           104 269     m² 

Zmiany do 31.12.2018                      7               3 995                      -             43 001                      -             61 732             25 904       

Łączna powierzchnia gruntów :              11 661             13 533             14 324           107 100             49 335           422 883           130 173     m² 

         

Wartość gruntów do 31.12.2017             87 620 zł         52 080 zł       217 401 zł       454 262 zł       362 127 zł    3 554 971 zł       693 185 zł   

Zmiany do 31.12.2018                      - zł         44 296 zł                   - zł       436 167 zł                   - zł       701 496 zł       261 229 zł   

Łączna wartość gruntów:            87 620 zł         96 376 zł       217 401 zł       890 429 zł       362 127 zł    4 256 467 zł       954 414 zł   

         

Wartość budynków do 31.12.2017        2 680 306 zł    1 079 076 zł    2 024 906 zł    5 995 189 zł    2 241 090 zł    6 898 451 zł    6 048 087 zł   

Zmiany do 31.12.2018             47 891 zł       908 897 zł                   - zł                   - zł    2 294 458 zł         48 064 zł         63 947 zł   

Łączna wartość budynków :       2 728 197 zł    1 987 973 zł    2 024 906 zł    5 995 189 zł    4 535 548 zł    6 946 515 zł    6 112 034 zł   

         

Powierzchnia gruntów w gminie do 
31.12.2017           614 370     m2       

Zmiany do 31.12.2018           134 639     m2       

Razem powierzchnia :             749 009     m2       

         

Wartość gruntów w gminie do 31.12.2017        5 421 646 zł         

Zmiany do 31.12.2018        1 443 188 zł         

Razem wartość gruntów :       6 864 834 zł         

         

Wartość budynków w gminie do 31.12.2017      26 967 105 zł         

Zmiany do 31.12.2018        3 363 257 zł         

Razem wartość budynków :     30 330 362 zł         
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VI. INFORMACJE, PROGRAMY, STRATEGIE 

 

1. Kanalizacja Gminy Szaflary 

Gmina Szaflary skanalizowana jest w 34%.   

Kanalizacja na terenie gminy Szaflary obejmuje sołectwa Szaflary, Bańską Niżną oraz 

Maruszynę. Sieć kanalizacyjna na terenie gminy podzielona jest na dwie zlewnie:  

 

 oczyszczalnię ścieków  Maruszyna, która obsługuje sołectwo Maruszyna, 

 oczyszczalnię ścieków Nowy Targ do której ścieki odprowadzane są 

międzygminnym kolektorem z sołectwa Szaflary oraz Bańskiej Niżnej. 

 

 

 
    

 

Kolorem niebieskim oznaczono istniejącą sieć kanalizacyjną. 
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Kolorem niebieskim oznaczono istniejącą sieć kanalizacyjną. 
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2. Gospodarka wodna na terenie gminy Szaflary 

 
W roku 2018 roku Gmina Szaflary wybudowała stację uzdatniania wody oraz sieć wodociągową 

w sołectwie Maruszyna. Obecnie stacja uzdatniania wody obsługuje 13 domostw oraz szkołę i remizę 

OSP w Maruszynie. Stacja zabezpiecza również tę część sołectwa w sieć p-poż. 

 

  

 

Docelowo w zasięgu wybudowanego wodociągu znajduje się 40 budynków, które posiadają 

możliwość przyłączenia do sieci.  

Planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej. Planuje się, że sieć wodociągowa powstanie nie tylko 

w Maruszynie ale także w Szaflarach. 

 

Pracownicy Urzędu Gminy zebrali tzw. deklaracje wodociągowe dla sołectwa Szaflary z ulic:  

Zakopiańska, Boczna, Orkana i Nadwodnia. Jak wynika z zebranych deklaracji zapotrzebowanie na 

wodociąg w miejscowości Szaflary jest bardzo duże, w związku z powyższym gmina będzie 

kontynuowała rozbudowę wodociągu.    
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3.  Sieć dróg na terenie gminy Szaflary 

 

 Długość dróg gminnych – ok. 80 km 

 Długość ścieżek rowerowych: 4,09 km 
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Przez teren gminy przebiega droga krajowa  DK-47  tzw. ”Zakopianka”, drogi powiatowe, 

drogi gminne. Sieć dróg uzupełniają liczne ulice dojazdowe. Przez teren gminy przebiega również 

trasa kolejowa relacji Kraków – Sucha Beskidzka – Chabówka – Nowy Targ – Zakopane. Jest to trasa 

kolejowa o znaczeniu krajowym. Na terenie gminy  znajduje się przystanek kolejowy i stacja 

kolejowa. 

W celu poprawienia bezpieczeństwa w 2018 r.  dokonano licznych remontów i napraw dróg 

gminnych, wybudowano wiele chodników, w tym chodnik przy drodze krajowej. Dodatkowo w 

miejscowości Szaflary postawiono sygnalizację świetlną. Zabezpieczono również przejście przez tzw. 

„Zakopiankę” poprzez oddelegowanie pracownika w rejon skrzyżowania ul. Zakopianki z ul. Orkana, 

który nadzoruje bezpieczne przejście przez drogę. 

 

4. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szaflary 

 

Gmina Szaflary posiada punktowy plan zagospodarowania przestrzennego:  

 

EWIDENCJA ZATWIERDZONYCH PLANÓW I ZMIAN za okres: 1995 – 1999 r. 

Lp 
Położenie 

działek 
Nr działek 

Uchwała Rady 

Gminy Szaflary Nr 

z dnia 

Powierzchnia Przeznaczenie 

1 
Bańska 

Niżna 
2859/7 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,1155ha MR/MN 

2 
Bańska 

Niżna 
3518/7, 3518/8 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,2257ha MR/MN 

3 
Bańska 

Niżna 

3520/1, 3520/2, 

3527/4 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,09ha 

UO 

/usługi oświaty/ 

4 
Bańska 

Niżna 
4819/5, 4864/3 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,3278ha MR/MN 

5 
Bańska 

Wyżna 
200/30 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,1645ha MR/MN 

6 
Bańska 

Wyżna 

1658/5, 1658/6, 

1658/7, 1658/9 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,9199ha MR/MN 

7 Bór 132/8 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,2152ha MR/MN 

8 Skrzypne 1510/9 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,4996ha MR/MN 

9 Skrzypne 2407/8, 2407/9 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,3820ha MR/MN 

10 Szaflary 717, 718, 719 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,4157ha MR/MN 

11 Szaflary 5293/1, 5293/2 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,1837ha MR 

12 Szaflary 5533/15 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,4417ha MN 

13 Szaflary 
5609, 5610, 5615, 

5616, 5621, 5622, 

5626 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,7132ha MR/MN 

14 Szaflary 6869, 6872 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,2375ha MR/MN 

15 Szaflary 
7294, 7297/5, 

7297/6, 7297/2 

III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,5155ha MR/MN 
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16 Zaskale 712/15, 713/7 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,1185ha MR/MN 

17 Zaskale 957/1 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,2974ha MN 

18 Zaskale 1127/11, 1127/40 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,4097ha MR/MN 

19 Zaskale 979/3 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,1432ha MR/MN 

20 Bór 334/3, 337/1, 341/1 
III/16/98 

z dn. 21.12.1998 r. 
0,1220ha Cmentarz 

    6,5383ha  

21 Bór 288/2, 288/3 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,5817ha MR/MN 

22 Maruszyna 3160/2 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,0782ha MR/MN 

23 Maruszyna 

5226/7, 5226/8, 

5226/9, 5238/2, 

5309/7, 5309/9 

XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,3173ha MR/MN/U 

23 Skrzypne 
2340/18, 2365/9, 

2365/10 

XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,5880ha MR/MN 

24 Szaflary 5493, 5502/1 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,2721ha MR 

25 Szaflary 7961, 7963/2 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,4066ha MR/MN 

26 Szaflary 

7364/5, 7364/4, 7366, 

7367, 7369/6, 7378/2, 

7369/5, 7371/1, 

7371/2, 7372, 7373, 

7378/1, 7378, 7364/1, 

7369/1 

XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
1,0245ha MR/MN 

27 Szaflary 1248 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
1,9107ha U 

28 Zaskale 1127/30, 1127/32 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,2080ha MR/MN 

29 Zaskale 1069/19 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,1415ha MR/MN/U 

30 Zaskale 1038/4, 1042/2 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,4347ha MR/MN 

31 Zaskale 
715/3, 716/24, 

716/30 

XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
1,1568ha 

U/M 

usługi komunalne, 

budownictwo 

mieszkaniowe 

32 Szaflary 5623 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,4386ha 

U/M 

usługi komunalne, 

budownictwo 

mieszkaniowe 

33 Zaskale 1127/23, 1127/24 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,5999ha MR/MN 

34 Zaskale 766/3 
XLVI/209/98 

z dn. 25.05.1998 r. 
0,0790ha MR/MN 

    8,2376ha  

35 Zaskale 
594, 597, 598, 

601, 607, 610, 

611, 614, 615 

VIII/72/99 

z dn. 29.04.1999 r. 
1,2084ha 

NU 1 

/składowisko 

odpadów stałych/ 

    1,2084ha  

36 
Bańska 

Niżna 
1737/2 

XXVII/111/96 

z dn. 30.12.1996 r. 
0,0420ha 

29a/U 

/remiza OSP/ 

    0,0420ha  
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EWIDENCJA  ZATWIERDZONYCH PLANÓW I ZMIAN za okres: 2000 – 2003 r. 
 

Lp 
Położenie 

działek 
Nr działek 

Uchwała Rady 

Gminy Szaflary 

Nr z dnia 

Powierzchnia Przeznaczenie 

1 
Bańska 

Niżna 

3287/1 i 3296/2 

oraz części 

działek 

ewidencyjnych 

nr 3288/1 

i 3295/2 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,09ha MR/MN 

2 
Bańska 

Wyżna 

części działek nr 

200/18 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,10ha MR/MN 

3 
Bańska 

Wyżna 
502/4 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,34ha MR/MN 

4 
Bańska 

Wyżna 
1696 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,22ha MR/MN 

5 
Bańska 

Wyżna 

2494/3, 2494/5, 

2494/6 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,43ha MR/MN 

6 Bór 348 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,1953ha ZC /cmentarz/ 

7 Bór część dz. 294/1 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,08ha MR/MN 

8 Bór 
131/6, 131/9, 

132/7 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,49ha MR/MN 

9 Bór 637/4, 637/5 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,17ha MR/MN 

10 Maruszyna 
358/4, 359/1, 

359/3, 359/4 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,18ha MR/MN 

11 Maruszyna 2462/1, 2462/2 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
2,20ha 

UST 
/wyciąg narciarski/ 

12 Maruszyna 

części dz. 

2341/1, 2363/2, 

2426/4, 2462/1, 

2462/2,2663, 

2664, 2665/2   

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,66ha MR/MN/U 

13 Maruszyna 

części 

dz.4190/5, 

4233/2, 4190/6, 

4233/5, 4233/6 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,08ha MR/MN 

14 Maruszyna 4915/2, 4969/2 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,11ha MR/MN 

15 Maruszyna 

5533/1, 5533/2, 

5533/3, 5533/5, 

5533/9, 5533/10, 

5581, 

5594,5725, 

5534/1, 5579, 

5597, 5598, 

5599, oraz 

części dz. 

XXXV/222/2001 
z dn. 26.06.2001 

1,01ha+1,34ha

= 

2,35ha 

MR/MN 
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5535/2, 5535/3, 

5535/5, 5578, 

5580, 5596, 

5600 

16 Maruszyna 7534, 7535/1 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,20ha MR/MN 

17 Skrzypne 2146/2 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,2346ha ZC 

18 Szaflary 

1098/2, 1098/3, 

1106/2, 1106/3, 

1107/2, 1107/3 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,23ha MR/MN 

19 Szaflary 

1826/1, 1908/1, 

1908/2, 1908/3, 

1908/4, 1908/5, 

1908/6 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,21ha 

UTR 
/usługi turystyczno 

sportowe i rekreacji/ 

20 Szaflary 5534/1 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
1,2392ha 15UOT 

21 Szaflary 
7885/2, 7888/2, 

7889/2 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,22ha MR/MN 

22 Zaskale 
699, 703/1, 

703/2 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,45ha MR/MN 

23 Zaskale 815/3 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,08ha MR/MN 

24 Zaskale 
822, 828/4, 829, 

830, 831/2 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
2,01ha MR/MN 

25 Zaskale 
910/1, 917/4, 

919/2 

XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,0532ha MR/MN 

26 Zaskale część dz. 1112/1 
XXXV/222/2001 

z dn. 26.06.2001 
0,44ha MR/MN 

    13.0623ha  

27 
Bańska 

Niżna 

3592/2, 3592/3, 

3592/4, 3592/5, 

3593/1, 3593/2, 

3658/6 

VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,47ha MR/MN 

28 
Bańska 

Niżna 
5591/3, 5825/1 

VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,13ha MR/MN 

29 Bór 630/1, 636 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,82ha MR/MN 

30 Bór 675, 685/2 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,22ha MR/MN 

31 Maruszyna 
7317, 7318, 

7319 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,42ha MR/MN 

32 Maruszyna 7908/2, 7911 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,09ha MR/MN 

33 Szaflary 588/3 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,05ha MR/MN 

34 Szaflary 1653, 1655/1 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,22ha MN 

35 Szaflary 1664/2 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,33ha MN 

36 Szaflary 2743 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,25ha MR/MN 
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37 Szaflary 

5590, 5597, 

5603, 5604, 

5609 

VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,80ha U 

38 Zaskale 705,706/1, 706/2 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,32ha MR/MN 

39 
Bańska 

Niżna 

2963/5, 2963/6, 

2963/7, 2963/8, 

2963/9, 2963/13 

VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,6867ha RP 

40 
Bańska 

Wyżna 
1666/7 

VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,3239ha RP 

41 
Bańska 

Wyżna 

1907/2, 1909/1, 

1910/3 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
0,4230ha RP 

42 Szaflary 
5633, 5636, 

5637 
VIII/48/2003 

z dn. 23.06.2003r. 
1,5031ha RP 

    7.0567ha  

43 
Bańska 

Niżna 

2637/5, 2642/1, 

2648, 2650/1 
XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,38ha MN 

44 
Bańska 

Wyżna 
231/12, 231/13 

XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,19ha MR/MN 

45 
Bańska 

Wyżna 
928/2 

XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,32ha MN/MR 

46 
Bańska 

Wyżna 
1590/6, 1590/10 

XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,21ha MR/MN 

47 
Bańska 

Wyżna 

1649/5, 1649/6, 

1649/7, 1649/8, 

1649/9, 1649/10, 

1649/11 

XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,96ha MR/MN 

48 Bór 412 
XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,30ha MR/MN 

49 Maruszyna 

3795/2, 3796/2, 

3812/1, 3812/2, 

3812/3, 3813/2 

XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,10ha MR/MN 

50 Maruszyna 

7536/1, 7508, 

7509, 7605/1, 

7605/2, 7635/1, 

7635/3, 7646/2, 

7671 

XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,66ha MR/MN 

51 Maruszyna 
7896, 7897, 

7900, 7901 
XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,16ha MR/MN 

52 Szaflary 1655/2 
XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,26ha MN 

53 Szaflary 
5645, 5647, 

5651/1, 5651/2 
XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,34ha U 

54 Zaskale 979/2 
XLII/266/2001 

z dn. 27.12.2001 r. 
0,11ha MR/MN 

    3,99ha  
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EWIDENCJA  ZATWIERDZONYCH PLANÓW I ZMIAN za okres: 2003 r. – 2018 r. 
 

Lp 
Położenie 

działek 
Nr działek 

Uchwała Rady 

Gminy Szaflary Nr z 

dnia 

Powierzchnia Przeznaczenie 

1 Maruszyna  
Cmentarz                    

i  okolice 

NR 

XXXVI/252/2017 

z dnia 29 maja 2017 

roku 

ok 13,37 ha 

MNR, MN, M/U, U, 

TW/U, ZC, ZN, 

ZN/WP, R, KDL, 

KDw,  

STUDIUM BAŃSKA NIŻNA  

Lp Położenie działek 
Nr 

działek 

Uchwała Rady 

Gminy Szaflary 

Nr z dnia 

Powierzchnia Przeznaczenie 

1. 

Bańska Niżna zmiana studium 

oraz przyjęcie tekstu 

jednolitego dla OSP Bańska 

Niżna co pozwoliło na dalsze 

procedowanie podjęcie 

uchwały do sporządzenia 

MPZP 

 

NR 

XLV/330/2018 z 

dnia 2018-02-26 

 

587 ha  

 
 

Obecnie gmina Szaflary posiada tylko 1,24% powierzchni pokrytej miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym zmiany zagospodarowania terenu odbywają się 

poprzez wydawane decyzje o warunkach zabudowy oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. W roku 2018 r.  prowadzono 236 postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach 

zabudowy oraz 12 postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

5. Oświetlenie 

 

Teren gminy Szaflary obecnie oświetla 689 lamp ulicznych. Stanowią one majątek gminy w 

ilości 342 lamp oraz majątek Tauron Dystrybucja S.A. w ilości 347 lamp. Tylko w 2018 roku na 

terenie gminy Szaflary powstało 55 lamp. Corocznie Gmina Szaflary projektuje i wykonuje 

rozbudowy oświetlenia ulicznego w celu poprawy bezpieczeństwa swoich mieszkańców. 

 

6. Ochrona środowiska 

 

    Gmina Szaflary w 2018 r. w ochrony środowiska podjęła następujące działania: 

 

Wymiana kotłów: 

Projekt „Wymiana kotłów na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych Gminy Szaflary” 

realizowany jest na podstawie umowy z dnia 9.04.2018 r. Od 2017 r. tworzona była lista osób 

wstępnie zainteresowanych programem, dla których wykonane zostały oceny energetyczne. Proces 
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wykonywania ocen energetycznych kontynuowany był od 2018 r. aż do marca 2019 r. W programie 

uczestniczyć mogą osoby fizyczne, a dofinansowaniu nie podlegają budynki, w których prowadzona 

jest działalność gospodarcza. W dniu 28.05.2018 r.  Rada Gminy Szaflary podjęła Uchwałę nr 

XLVIII/360/2018 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej ze 

środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych Regionalnej 

polityki energetycznej, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 

4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe – polegających na zmianie systemu 

ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie niskoemisyjne. Dotacji podlegała wymiana 

kotła starego typu, na kocioł 5 klasy ecodesign zasilany eko-groszkiem bądź peletem. Wysokość 

dofinansowania obliczana jest na podstawie mocy kotła: 

 do 10 KW (włącznie) wysokość dofinansowania - 550zł/KW,  

 do 15 KW – wysokość dofinansowania 500zł/KW, 

 do 20 KW – wysokość dofinansowania 450 zł/KW,  

 powyżej 20 KW – wysokość dofinansowania 400 zł/KW. 

Maksymalny poziom dofinansowania do zakupu kotła to 8 000,00 zł. Mieszkaniec mógł również 

otrzymać dodatkowo 1 000,00 zł na wymianę instalacji. Warunkiem uzyskania dodatku na wymianę 

instalacji było wskazanie prac w ocenie energetycznej oraz przedstawienie odpowiednich rachunków. 

Łącznie mieszkaniec otrzymywał nie więcej niż 9 000,00 zł. Wartość projektu wynosi 667 376,41 zł. 

Na realizacje zadania Gmina Szaflary otrzymała dofinansowanie w wysokości 657 321,77 zł z 

Funduszy Europejskich. W 2018 r. mieszkańcy złożyli 38 ankiet, podpisaliśmy 54 umowy o 

dofinansowanie, zrealizowane zostały 23 wymiany pieców, z czego 4 zostały rozliczone jeszcze w 

2018 r.  

 

Azbest: 

W 2018 r. Gmina Szaflary złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach 

Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 5 – 

Ochrona środowiska, Działanie 5.2 – Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 

Gospodarka odpadami, o dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy. 

Wartość projektu wynosi 844 659,04 zł. Dnia 29 listopada 2018 r. Rada Gminy Szaflary podjęła 

Uchwałę określającą Regulamin realizacji i finansowania projektu pn. "Usuwanie azbestu z 

gospodarstw domowych w Gminie Szaflary". Ze względu na porę roku, realizacja projektu 

przewidziana została na 2019 r.  

 

Geotermia: 

Na przełomie 2017 r. i 2018 r. przeprowadzona była ankietyzacja wśród mieszkańców, 

dotycząca chęci przyłączenia do przyszłej sieci geotermalnej gminy. Planowana sieć ma przebiegać 

przez miejscowości Bór, Szaflary oraz Zaskale, gdzie ponad 60 % mieszkańców wyraziło chęć 

podłączenia do sieci. W grudniu 2018 r.  została podpisana umowa na realizację badań geofizycznych 

w ramach przedsięwzięcia o nazwie „Wykonanie odwiertu badawczo-eksploatacyjnego Bańska PGP-

4 w celu ustalenia zasobów wód termalnych w utworach ‘eocenu numulitowego’ i mezozoicznych 

podłoża niecki podhalańskiej, w obszarze górniczym „Podhale 1”,  które w 100% dofinansowane jest 

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Gaz: 

W 2017 r. Gmina Szaflary podpisała list intencyjny z Polską Spółką Gazownictwa. W 2018 r. 

przeprowadzona została ankietyzacja wśród mieszkańców miejscowości Bańska Wyżna, Maruszyna 

oraz Skrzypne, określająca zainteresowanie przyłączeniem do planowanej sieci gazowej.  

Mieszkańcy wykazali duże zainteresowanie planowaną siecią gazową, łącznie ponad 50% 

mieszkańców wypełniło i złożyło ankiety. Polska Spółka Gazownictwa, końcem 2018 r.  rozpoczęła 

prace nad koncepcją  sieci gazowej na terenie gminy Szaflary.  
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Barszcz Sosnowskiego: 

W 2018 roku kontynuowano program zwalczania barszczu Sosnowskiego. W ramach 

programu przeprowadzono trzy zabiegi oprysku ognisk barszczu,  każdorazowo na obszarze 16,97 

ha. Koszt zadania wyniósł:69.577,18 zł z czego 90% kosztów pokryto z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska. Wkład własny gminy wyniósł 7.238,87 zł.  

 

7. Gospodarka odpadami komunalnymi  

 

Podstawowym dokumentem regulującym  zagadnienia utrzymania porządku i czystości na 

terenie gminy Szaflary jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szaflary, 

który Rada Gminy Szaflary przyjęła uchwałą nr  XXXVII/268/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r.  

 

Stan gospodarki odpadami za 2018 r. przedstawiał się następująco: 

Liczba punktów odbioru odpadów - budynki zamieszkałe: 2.512 

Liczba mieszkańców gminy: 10.816    

Liczba zadeklarowanych mieszkańców: 8.157  

 

Dochody otrzymane na dzień 31.12.2018 r.:  638 180,76 zł 

w tym: 
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 635 050,90 zł – należność główna, 

 2 047,60 zł – odsetki, 

 1 082,26 zł – koszty upomnień. 

 

        Zaległości ogółem na dzień 31.12.2018 r.: 74 150,00 zł 

        w tym: 

 70 500,73 zł  należność główna,  

 3 649,27  zł  odsetki.         

 

ROK 2018 Wykonanie budżetu 

Lp. Założony cel Uzasadnienie 
Kwota roczna 

wydatków brutto:                                        

1 Gospodarka odpadami  stałymi-zlecenie 

odbioru odpadów. 

Odbiór  odpadów komunalnych z 

terenu Gminy.   

 

347 520,00 zł 

2 Zagospodarowanie zebranych odpadów 

komunalnych. 

Zagospodarowanie i przygotowanie 

odpadów do recyklingu, utylizacji.  

 

522 936,00 zł 

3 Koszty związane z funkcjonowaniem 

systemu gospodarki odpadami  

Koszt zwrotek, papieru, tonera, obsługi 

programu + materiały do wydruku 

kodów kreskowych, obsługa 

administracyjna 

  

50 809,00 zł 

  

4 Prowizja dla Sołtysów Zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Szaflary 

do końca roku 

około 19 000,00 zł 

przewidywane 

5 Zakup drukarki ze skanerem Ze względów oszczędnościowych -nie 

zakupiono.  

 

0 zł 

6 Koszty zakupu worków do odbioru 

odpadów komunalnych. 

(Wzrost ilości odpadów o 9,34% rok do 

roku)  

Wyłączenie worków z przetargu na 

odbiór odpadów, w celu ograniczenia 

braku w dostawach i usprawnieniu 

dystrybucji. 

  

107 153,00 zł 

 

7 Likwidacja dzikich wysypisk Wymóg ustawowy 0,00 zł 

8 Sprzątanie rowów i poboczy, placów 

gminnych 

Wymóg ustawowy 0,00 zł 

9 Koszty komornicze Egzekucja administracyjna 253,13 zł 

10 Szkolenia i delegacje  631,98 zł 

 S U M A 1 048 303,11 zł 

 

 

Gmina Szaflary w 2018 r. dopłaciła  do gospodarki opadami kwotę: 410.122,35 zł  
 

 

Ilość odebranych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na 31.12.2018 r.:  

 

Rodzaj odpadów Ilość zebranych odpadów 

Odpady zmieszane 1661,89 ton 

Odpady segregowane 395,63 ton 

Odpady wielkogabarytowe 9,48 ton 

Razem: 2067 ton 
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INFORMACJA O MASIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY SZAFLARY W 2018 ROKU   

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

Sposób zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych 

SUMA Łączna masa odpadów 

odebranych w 2018r 

2451,710 

  
 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 1,360 R-12 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 778,980 R-12 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
1661,890 R-12 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 9,480 R-12 

 

8. Gminny program ochrony nad zwierzętami 

 

Gmina Szaflary posiadała program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt.  W ramach realizacji postanowień programu i zabezpieczenia bezpańskich 

psów gmina ma zawartą umowę ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w  Nowym Targu przy 

ul. Kokoszków. Zgodnie ze stanem na dzień 01.01.2018 r. w schronisku w Nowym Targu było 13 

bezpańskich psów doprowadzonych z terenu gminy Szaflary. W 2018 roku przekazano do schroniska 

18 psów,  z czego 16 psów zostało adoptowanych,  na koniec 2018 roku w schronisku pozostało 15 

psów.  Dla osób które adoptują psa z terenu gminy Szaflary i zobowiążą się do opieki nad nim, gmina 

przyznaje jednorazowe dofinansowanie w kwocie 250,00 zł na pokrycie kosztów adaptacji psa. 

W 2018 roku gmina zawarła również umowę w celu zabezpieczenia opieki dla zwierząt 

gospodarskie z panem Wojciechem Ścisłowiczem zam. Ludźmierz.  W 2018 r. nie odnotowano 

żądnego przypadku odebrania zwierząt gospodarskich z terenu gminy Szaflary.  

Ponadto gmina  współpracuje z kołami łowieckimi działającymi na terenie gminy, tj.: 

Koło Łowieckie im. Sabały,  Koło Łowieckie Szarak,  Koło Łowieckie Rosomak.     

Gmina zawarła umowę z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia całodobowej opieki 

weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W 2018 roku udzielono 

pomocy weterynaryjnej 3 poszkodowanym w wyniku wypadków drogowych psom.  

 

 

9. Program rewitalizacji  
 

Gmina Szaflary posiada aktualny Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023, podjęty 

Uchwałą Rady Gminy Szaflary Nr XX/134/2016, z dnia 7 marca 2016 r.  W programie wyznaczone 

zostały obszary zdegradowane, głównie w centrach miejscowości: Bańska Niżna – Centrum, Bańska 

Wyżna – Centrum, Skrzypne – Centrum, Maruszyna – Centrum, Zaskale – Centrum, Zaskale – Skałka, 
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Szaflary – Centrum, Szaflary –  centrum administracyjne i obiekty po dawnej fabryce Polsport, 

Szaflary – rejon Gminnego Ośrodka Zdrowia.  

 

Rysunek 1. Obszary zdegradowane i rewitalizowane w Gminie Szaflary (1:5 000) 

 
 

Najważniejszymi celami wg. programu są:  

 Przebudowa istniejącej sali gimnastycznej i rozbudowa o halę wielofunkcyjną Szkoły Pod-

stawowej w Szaflarach wraz z infrastrukturą, 

 Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni lekkoatletycznej, mini parku i siłowni ze-

wnętrznej przy Szkole Podstawowej w Szaflarach, 

 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maruszynie Górnej o salę gimnastyczną wraz z pomiesz-

czeniami pomocniczymi oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu rekrea-

cyjno-edukacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej, 

 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bańskiej Wyżnej o salę gimnastyczną wraz z pomiesz-

czeniami pomocniczymi oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu rekrea-

cyjno-edukacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzypnem o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami 

pomocniczymi oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego i placu rekreacyjno-edu-

kacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

 Aktywna jesień w Gminie Szaflary - Rodzinne domy pomocy, 

 Moja gmina moim sercem - rozwój idei wolontariatu różnych grup wiekowych, 

 „Seniorze nie jesteś sam” - program wspierania aktywności oraz doskonalenia jakości i do-

stępności usług socjalnych na rzecz osób starszych w gminie, 
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 Wracając do korzeni – pielęgnowanie, rozwijanie i przekazywanie tradycji góralskiej naj-

młodszemu pokoleniu, 

 Budowa Parku Edukacji i Rozrywki dla dzieci i młodzieży „Europark Szaflary” 

 Budowa Parku Logistyki i Biznesu „Szaflary”, 

 Utworzenie przy Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu placówki zapewniającej 

dzienną opiekę i aktywizację osób starszych. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu rewitalizacji znajdują się na stronie gminy: 

      www.szaflary.pl 
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VII. W TROSCE O SPOŁECZEŃSTWO 

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS) w Szaflarach jest jednostką budżetową gminy 

Szaflary.  W ramach prowadzonej działalności Ośrodek wykonuje zadania własne gminy, zadania  

o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej lub innych 

ustaw. Oprócz zadań wynikających z realizacji ustawy o pomocy społecznej Ośrodek realizuje 

również inne zadania z zakresu pomocy społecznej na zasadach określonych w przepisach 

szczególnych.  

 

W 2018 r. Ośrodek udzielił następujących świadczeń: 

 

      Zasiłek stały:  zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.  

      Świadczenie to przysługuje: 

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy  

z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku 

lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę  

w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

W 2018 r. pomocą w tej formie zostały objęte  37 osoby na kwotę 196.969,00 zł,  z tego ze środków 

własnych 0 zł  oraz  196.969,00 zł dotacji  

w tym: 

 osoby samotnie gospodarujące:  27 osób  (301 świadczeń) na kwotę 168.204,00 zł, 

 osoby pozostające w rodzinie: 10 osób (96 świadczeń) na kwotę 28.765,00 zł. 

 

Zasiłek okresowy: zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.   

Świadczenie przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, 

bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego: 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby 

samotnie gospodarującej,  

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 

 

W 2018 r. pomocą w tej formie zostały objęte 62 rodziny na kwotę 139.228,00 zł, z tego ze środków 

własnych 18.578,00 zł   oraz  120.650,00 zł dotacji.  

 

Zasiłek celowy:  zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. 

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek 

celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 

żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych 
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remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany 

również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęski 

ekologicznej lub żywiołowej. 

Pomocą w formie zasiłków celowych w 2018 r. zostało objętych 100 rodzin na kwotę 

98.170,00 zł., w tym w formie zasiłków celowych specjalnych 17 osób na kwotę  9.660,00 zł. 

W 2018 roku w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 

losowego została objęta 1 rodzina na kwotę 500,00 zł. 

W 2018 roku nie udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu. 

W 2018 roku złożono 525  podań o pomoc finansową.  

 

Posiłek dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole oraz  posiłek dla dorosłych.  

Świadczeniem tym w 2018 roku objętych zostało 161 uczniów szkół podstawowych 

i gimnazjów, w tym okresie wydano uczniom 19.270 posiłków na łączną kwotę 116.247,00 zł.  

W szkołach na terenie gminy dożywianie realizowane jest w porozumieniu z dyrektorami szkół. 

W okresie od stycznia do grudnia dożywianie realizowane było w formie:   

 

 Szkoła Podstawowa w Szaflarach:  obiady,  

 Szkoła Podstawowa w Skrzypnem: ciepłe posiłki – jednodaniowe, 

 Szkoła Podstawowa  w Zaskalu: ciepłe posiłki – jednodaniowe, 

 Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej: ciepłe posiłki– jednodaniowe, 

 Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej:  ciepłe posiłki- jednodaniowe, 

 Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej: ciepłe posiłki– jednodaniowe, 

 Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej:  ciepłe posiłki – jednodaniowe. 

 

Dzieci pochodzące z terenu gminy, które uczęszczają do szkół poza gminą otrzymywały dożywianie 

w formie przyjętej w szkole do której uczęszczały.  

W związku z brakiem stołówek dla uczniów, którzy uczęszczają do szkół poza gminą w ramach 

rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono pomocy w 

formie zasiłku celowego na zakup żywności. Świadczeniami w tej formie zostały objęte 34 rodziny, 

przyznano 149  świadczeń na łączną kwotę 46.650,00 zł.     

Łącznie na dożywianie w 2018 roku wydano kwotę 162.897,00 zł.,  z tego ze środków własnych 

43.212,00 zł  oraz 119.685,00 zł z dotacji.  

 

Usługi opiekuńcze:  zdania własne gminy o charakterze obowiązkowym. 

Usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych 

przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy 

im zapewnić.  

W 2018 roku tą formą pomocy nie objęto żadnej osoby. 

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 

W ramach zadań zleconych, ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystały 2 rodziny,  koszt 

usług zamknął się w kwocie 9.600,00 zł. 

Wydatki dotyczą kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie nauczyciela dla dziecka autystycznego 

oraz dziecka z zespołem Aspergera. 
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Mieszkania chronione:  zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. 

Przysługuje osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub 

chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w 

zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami 

psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także 

cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. 

W 2018 roku ośrodek nie dopłacał ze środków własnych gminy, gdyż nie było takiej potrzeby. 

 

Domy Pomocy Społecznej:  zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. 

W 2018 roku  w Domu Pomocy Społecznej przebywało 6 osób z terenu Gminy Szaflary. Ośrodek 

dopłacał ze środków własnych gminy do pobytu 6 osobom DPS na przestrzeni całego 2018 roku. 

Łączna kwota odpłatności za DPS wyniosła 187.586,00 zł. 

 

Praca socjalna:  zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.  

Praca socjalna jest to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych, oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.   

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku 

społecznym.  Praca socjalna prowadzona jest : 

 

 z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności  

i samodzielności życiowej, 

 ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i 

organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. 

 

W 2018 roku praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych polegała  

w szczególności na : 

 

 pomocy w uzyskaniu świadczeń alimentacyjnych (pomoc w sporządzaniu pozwów, 

szczegółowe informacje dot. etapów postępowania, adresów instytucji), 

 pomoc w uzyskaniu ulg i umorzeń (opinie dot. sytuacji materialno–bytowej, informowanie o 

możliwościach uzyskania ulg, zwolnień z opłat), 

 monitorowaniu wydatków mieszkaniowych, 

 pomocy w uzyskaniu możliwości podjęcia pracy w subsydiowanych formach zatrudnienia, 

 pracy socjalnej na rzecz zapewnienia opieki  i pomocy osobom starszym (działania 

interwencyjne w odniesieniu do poprawności sprawowania opieki nad osobami starszymi, 

kontakt i wspólne interwencje z dzielnicowymi, częste sprawdzanie sytuacji w miejscu 

zamieszkania osób starszych, rozmowy z osobami zobowiązywanymi do sprawowania opieki 

nad osobami starszymi), 

 pomocy w uzyskaniu stopnia niepełnosprawności (udostępnianie stosownych wniosków, 

pomoc w ich wypełnianiu i uzyskaniu stosownych załączników, kontakt  

z instytucjami), 

 pomocy w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie (negocjacje z członkami rodziny, kontakty 
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z policją, wspólne interwencje), 

 pomocy w załatwianiu spraw urzędowych (pomoc w pisaniu podań, pomoc  

w uzyskaniu stosownych zaświadczeń, rozmowy telefoniczne z różnymi instytucjami w celu 

pomocy załatwienia spraw klienta), 

 pomocy w uzyskaniu wsparcia ze strony organizacji pozarządowych, 

 pomocy w uzyskaniu stypendiów socjalnych, 

 edukacji w zakresie gospodarowania budżetem domowym, planowaniem  

i monitorowaniem wydatków, oszczędnym gospodarowaniem mediami, 

 edukacji w zakresie higieny i porządku, 

 edukacji w zakresie zmiany postaw w odniesieniu do podjęcia pracy, udziału  

w szkoleniach, nabyciu umiejętności poszukiwania pracy, 

 pomocy w docieraniu do pracodawców, 

 wsparciu w sytuacji pozostawania bez pracy bezrobotnego i jego rodziny, 

 prowadzeniu poradnictwa i edukacji w obszarze opiekowania się i wychowywania dzieci, 

 współpracy ze szkołą w zakresie realizacji obowiązku szkolnego, 

 pomocy w docieraniu do rodzinnego poradnictwa specjalistycznego, 

 pracy nad zmianą postaw klientów,  ich podejścia do otaczającej rzeczywistości. 

 

W 2018 roku pracą socjalną było objętych 429 osób pochodzących z 125 rodzin, w tym wyłącznie w 

postaci pracy socjalnej 13 osób z 55 rodzin. 

Opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej: 

Ubezwłasnowolnienie całkowite przenosi prawo do podejmowania czynności prawnych na opiekuna.  

Zadaniem opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej jest dbanie o to, aby 

ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego 

odpowiednich świadczeń. Musi zadbać, aby miał zapewnioną opiekę lekarską, by sobie nie szkodził 

i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy tym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie 

jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Praca opiekuna prawnego osoby 

całkowicie ubezwłasnowolnionej podlega nadzorowi sądu rodzinnego. 

 

Kurator osoby niepełnosprawnej: 

Zgodnie z art. 183 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustanowienie kurateli ma na celu niesienie 

pomocy osobie niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu i przy prowadzeniu jej spraw, przy 

czym nie chodzi tutaj o zastępstwo w znaczeniu ustanowienia przedstawiciela ustawowego, lecz o 

ułatwienie załatwienia spraw ze względu na powstające z powodu niepełnosprawności trudności 

natury faktycznej. 

Zakres obowiązków, uprawnień i kompetencji kuratora szczegółowo określa sąd rodzinny, który 

zawiera je w wydanym kuratorowi zaświadczeniu. Zaświadczenie stanowi legitymację kuratora do 

występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej. 

W ramach zadań zleconych GOPS realizuje ww. zadanie tj. wypłacanie wynagrodzenia należnego 

opiekunowi za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym. 

Wynagradzanie wypłacane jest dla jednej osoby w kwocie 250 zł miesięcznie. Koszt zadania zamknął 

się w kwocie 3.000 zł. 
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Dodatek mieszkaniowy: jest świadczeniem pieniężnym, mającym na celu dofinansowanie do 

wydatków mieszkaniowych, ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. 

W 2018 roku przyznano dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin  na kwotę  10.395,89  zł. 

Wypłacono 31 świadczeń. 

 

Dodatek energetyczny: 

W 2018 roku przyznano dodatki energetyczne dla 4 rodzin  na kwotę  523,70 zł. 

Wypłacono 31 świadczeń. 

 

        Wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych: 

 

Zasiłek rodzinny:  

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. 

W 2018 roku wypłacono 16.931 świadczeń w tej formie na kwotę 1.983.585,00 zł  

Do  zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu : 

 urodzenia dziecka, 

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

 samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek 

upływu ustawowego okresu jego pobierania, 

 samotnego wychowywania dziecka, 

 kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

 rozpoczęcia roku szkolnego, 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 

 wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. 

 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka:  

w 2018 roku  wypłacono 73 świadczeń  w tej formie na kwotę 73.000,00 zł. 

 

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: 

w 2018 roku wypłacono 810 świadczeń w tej formie na kwotę 314.495, 00 zł 

 

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka: 

w 2018 roku wypłacono 445 świadczeń  w tej formie na kwotę 86.925, 00  zł. 

 

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka: 

w 2018 roku wypłacono 529 świadczeń w tej formie na kwotę 57.670, 00 zł. 

 

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego: 

w 2018 roku wypłacono 953 świadczeń w tej formie na kwotę 95.300,00 zł. 

 

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 

W 2018 roku wypłacono 2.117  świadczeń  w tej formie na kwotę 147.877,00 zł 
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Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: 

w 2018 roku przyznano 2.911 świadczeń w tej formie na kwotę 276.545,00 zł. 

 

Łącznie w 2018 roku wypłacono 24.769 świadczeń w formie zasiłku rodzinnego z dodatkami na 

kwotę 3.035.397,00 zł . 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 

w 2018 roku wypłacono 105 świadczeń na kwotę 105. 000,00 zł 

 

Zasiłek pielęgnacyjny: 

w 2018 roku wypłacono 2 191  świadczeń w tej formie na kwotę 346.138,00 zł.  

 

Świadczenie pielęgnacyjne: 

w 2018 roku wypłacono 406  świadczeń w  tej formie na kwotę 593.807,00 zł 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy: 

w 2018 roku wypłacono 205 świadczeń w  tej formie na kwotę 108.566,00 zł 

 

Świadczenie rodzicielskie: 

łącznie na świadczenia rodzicielskie wypłacono 249 świadczeń na kwotę 224.692,00 zł.  

 „Złotówka za złotówkę” - zasady przyznawania świadczeń rodzinnych: 

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych przewiduje, że rodziny, które przekroczą próg do-

chodowy, nie stracą świadczeń rodzinnych ale będą je nadal otrzymywać, pomniejszone o kwotę, o 

jaką przekroczyły kryterium dochodowe. 

Po zmianach, które obowiązują od stycznia 2016 r. - świadczenia te nie są już odbierane, tylko stop-

niowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu dochodowego o 1 zł, 

łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. W praktyce oznacza 

to, że świadczenia te będą obniżane o taką kwotę, o jaką przekroczą próg dochodowy. 

 

W 2018 roku wypłacono 783 świadczenia w tej formie na kwotę 44.190,47 zł  

 

Łącznie w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych wypłacono 28.207 świadczeń  na kwotę 

4.457.790,47 zł. 

 

 Świadczenie „Za życiem” 

Jednorazowe świadczenie przysługujące bez względu na osiągane dochody. 

Jednorazowe świadczenie przysługuje w wysokości 4.000 zł na dziecko. 

W 2018 roku wypłacono 1 świadczenie w  tej formie na kwotę 4.000,00 zł 

 

Wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: 

Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, 

w przypadku bezskuteczności egzekucji. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 

osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole 
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lub szkole wyższej do ukończenia przez nią  25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia 

o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia przysługują, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. Świadczenia przysługują w 

wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł. 

 

W 2018 roku wypłacono 634 świadczenia na kwotę 276.210,00 zł 

z tego na osobę uprawnioną w wieku: 

 0 - 17 lat: 547 świadczeń na kwotę 243.110,00 zł 

 18- 24 lat:87 świadczeń na kwotę 33.100, 00 zł 

 25 lat i więcej: nie wypłacono żadnych świadczeń 

 

Świadczenie wychowawcze 500 + 

Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. to 

18.538 na łączna kwotę 9.269.301,00 zł 

Podczas monitorowania środowiska pracownicy socjalni oraz asystent rodziny, nie wykryli sytuacji 

marnotrawienia przez rodziny środków przyznanych w ramach programu „Rodzina 500+” w związku 

z czym nie wystąpiła konieczność zmiany formy wypłacania świadczeń na formę rzeczową lub 

opłacanie usług. 

Świadczenie Dobry Start 300 + 

W okresie od 01.07.2018 do 31.12.2018 wypłacono 1.446  świadczeń dla uczniów i 897 dla  rodzin,  

na łączną kwotę 433.500,00 zł 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa:  

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem 

operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, 

który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z 

dnia 11 marca 2014 r w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 

zwanego dalej rozp. FEAD. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomoc 

Żywnościowa - Podprogram 2018 poprzez współpracę z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej w 

Krakowie. 

Współpraca polega na kwalifikowaniu rodzin do pomocy żywnościowej oraz wydawaniu dla nich 

skierowań. 

W 2018 r. wydano żywność dla 126 rodzin (co stanowi 483 osoby) z  terenu gminy Szaflary. 

 

Ogólnopolska karta dużej rodziny: 

Łącznie w 2018 roku wydano 122 tradycyjnych Kart Dużej Rodziny oraz 101 kart elektronicznych. 

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia oraz zasiłki szkolne. 

Stypendia przyznane zostały w trzech grupach dochodowych w kwotach od 160,00 zł do 220,00 zł 

za okres od  września 2018 r. do grudnia 2018 r. 

Łącznie w 2018 r. ze stypendiów skorzystało 227 uczniów z 106 rodzin. 

Łącznie na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano:  77.658,36 zł.  

Kwota  62.126,69 zł to środki pochodzące z dotacji,  a 5.531,67 zł  to wkład własny. 
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2. Gminne programy wspieranie rodzin 

 

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych został nałożony na samorząd gminny ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. 2018, poz. 980). 

W związku z powyższym Rada Gminy Szaflary  Uchwałą Nr XV/66/2011 z dnia 28 listopada 2011 

r. wyznaczyła Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zwany dalej GOPS,  jako jednostkę 

organizacyjną Gminy Szaflary organizującą realizację zadania administracji publicznej w zakresie 

wspierania rodziny prowadzonego w formie pracy z rodziną. 

 

Preambuła Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która weszła w życie z dniem  

1 stycznia 2012 r (Dz. U. 2017 poz. 697 ze zm.)  stanowi: 

 

„Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska 

rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą 

samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra 

rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i 

dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla 

rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się    i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona 

dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji 

pracujących z dziećmi i rodzicami uchwala się niniejszą ustawę”. 

 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem życia człowieka, w którym może odbywać się naturalny 

proces kształtowania osobowości jej członków, a szczególnie dzieci. 

Samorząd gminny zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

powinien wspierać rodzinę poprzez tworzenie systemu opieki, w tym sieci placówek publicznych i 

niepublicznych zapewniających opiekę i wychowanie w systemie dziennym bez konieczności 

opuszczania środowiska lokalnego np. świetlice środowiskowe, przedszkola i żłobki. 

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych gmina 

zapewnia wsparcie. 

Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie: 

-  pracy z rodziną, 

-  pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. 

Należy pamiętać, że wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, z 

uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. 

 

Do zadań własnych gminy z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze należy: 

 

 opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

 tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

 tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, 

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych przez: 
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a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz 

dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających, 

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci; 

 finansowanie: 

a) podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b) kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych 

przez rodziny wspierające,  

 współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 

placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

 sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego, 

 prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie 

gminy; 

 przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 

ustawy. 

 

W gminie Szaflary realizację zadań wynikających z ustawy od dnia 1 stycznia 2012 r. powierzono 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szaflarach 

 Zgodnie z zapisem art. 176 ust. 1 ustawy o wpieraniu i systemie pieczy zastępczej został 

opracowany Gminny Program Wspierania Rodzin w Gminie Szaflary na lata 2016 – 2018, który 

przyjęto Uchwałą Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Szaflary z dnia 25 stycznia 2016 roku. Celem 

programu jest stworzenie systemu wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

swoich funkcji związanych z opieką, wychowaniem i skuteczną ochroną dzieci, jak i również 

profilaktyka środowiska lokalnego w zakresie promowania społecznie pożądanego modelu rodziny. 

 Na terenie gminy Szaflary rodziny przeżywające trudności mają dostęp do specjalistycznego 

poradnictwa psychologicznego w ramach działającego przy Ośrodku punktu konsultacyjnego dla 

ofiar przemocy w rodzinie, który znajduje się przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 

Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, gdzie można uzyskać informacje dotyczące zapobiegania 

przemocy w rodzinie codziennie w godzinach urzędowania GOPS oraz we wtorki od 13:30 do 15:30. 

Drugi Punkt Konsultacyjny znajduje się w siedzibie Plebanii Parafii Św. Andrzeja  

w Szaflarach, ul. Kościelna 1, 34-424 Szaflary. Punkt konsultacyjny otwarty jest   

w środy od 10:15 do 14:15, w którym przyjmuje terapeuta od spraw uzależnień i psycholog od 16:30 

do 18:30. 

Podobnie jak w poprzednich latach, szczególną rolę w realizacji zadań z zakresu wspierania 

rodziny odgrywał asystent rodziny. Codzienne wsparcie świadczone przez asystenta dla rodzin 

przeżywających problemy w prawidłowym funkcjonowaniu ma bowiem na celu zauważalny wzrost 

kompetencji życiowych i wychowawczych rodziców małoletnich dzieci. 

W wyniku pracy asystenta członkowie rodziny na nowo budują relacje wewnątrz-rodzinne, 

uczą się jak niwelować destruktywne zachowania członków rodziny. Są bardziej świadomi własnych 

emocji i lepiej radzą sobie ze stresem. 

W ubiegłym roku asystentowi udało się m.in. zmotywować członków rodziny do większej 
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dbałości o własne zdrowie jak i pozostałych pod ich opieką dzieci. Zachęcano do czynnego 

poszukiwania pracy. Pracownicy socjalni i asystent  pomagali członkom rodziny w redagowaniu 

dokumentów aplikacyjnych oraz wskazywali jak poruszać się po rynku pracy. 

Rezultatem podejmowanych przez asystenta działań jest także w kilku przypadkach poprawa 

sytuacji mieszkaniowej (zmiana miejsca zamieszkania, przeprowadzone remonty, porządkowanie 

mieszkania). 

Podkreślić należy, iż wspieranie rodziny jest procesem długotrwałym, dającym bardzo trudno 

osiągalne efekty działania. Asystent często ma do czynienia z wieloletnimi bądź wielopokoleniowymi 

zaniedbaniami wynikającymi z niskiej świadomości ról pełnionych przez członków rodziny. Tylko 

nieliczna część rodzin otwiera się na współpracę i podejmuje wyzwanie jakim jest zmiana 

dotychczasowego trybu życia i nawyków. Wiele rodzin ukrywa swoje problemy, a czasem wręcz 

zaprzecza ich istnieniu. W tych rodzinach praca asystenta trwa o wiele dłużej i nie zawsze kończy się 

sukcesem. Wiele rodzin potrzebuję stałego i długotrwałego wsparcia asystenta. 

Przypomnieć należy, iż od dnia 01.01.2018 r. liczba rodzin, z którymi asystent  rodziny może 

w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona  od stopnia trudności i wykonywanych zadań, 

jednak nie może przekroczyć 15 w przelicznie na jeden etat. 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zatrudniał jednego asystenta 

rodziny w systemie zadaniowego czasu pracy, w łącznym wymiarze 1 etatu. W omawianym okresie 

wsparciem asystenta zostało objętych ogółem 12 rodzin, w których przebywało łącznie 29 

małoletnich dzieci. 

W  2018 r. procedura „Niebieskie Karty”, dokumentująca zjawisko przemocy w rodzinie, była 

prowadzona w  jednej rodzinie objętej wsparciem asystenta rodziny. 

 

Wsparcie asystenta dla rodzin w ramach ustawy „ Za życiem”. Wsparcie przysługuje rodzinom, w 

których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu oraz: 

● kobietom, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu, 

● kobietom, którym dziecko zmarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych, 

● kobietom, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: 

- poronienia, 

- urodzenia dziecka martwego, 

- urodzenia dziecka niezdolnego do życia, 

- urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami. 

 

Formy pomocy rodzinom ze strony asystenta rodziny w ramach ustawy „ Za życiem” : 

 doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia, 

 poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom, 

 poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem, 

 pomoc w codziennej organizacji życia, 

 naukę sprawnego wykonywania obowiązków domowych, 

 doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,  

 informowanie w jaki sposób działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka, pomoc w 

sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, 

sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji, 

 pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.   
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Na terenie gminy Szaflary funkcjonuje placówka wsparcia dziennego w postaci Świetlicy 

Socjoterapeutycznej w Szaflarach przy ul. Kościelnej 1, która  została uruchomiona 22 marca 2017 r. 

Czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 15:00-18:00. 

Podopiecznymi Świetlicy są dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 roku życia. 

  

Dzieci do Świetlicy przyjmowane są: 

a) na ich prośbę, za zgodą rodziców, 

b) na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów, 

c) za zgodą rodziców na wniosek szkoły, poradni pedagogiczno – psychologicznej oraz zgłoszenia 

osób prywatnych lub fizycznych, które stwierdzają potrzebę udzielania pomocy dziecku w formach 

świadczonych przez świetlicę, 

d) za zgodą rodziców na podstawie zgłoszenia przez pracownika socjalnego, 

e) na podstawie postanowienia sądu. 

 

Dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie Gminy Szaflary od miesiąca maja 2017 r., są  na koszt 

gminy dowożone z domu do Świetlicy Socjoterapeutycznej i z Świetlicy Socjoterapeutycznej do 

domu, trasa obejmuje 20 km, dodatkowo została zawarta umowa zlecenie z osobą, która zobowiązała 

się do sprawowania opieki w czasie przewozu dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej. 

 

Piecza zastępcza. 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki  i 

wychowania przez rodziców. 

Pieczę zastępczą organizuje powiat. Do zadań własnych gminy należy jednak współfinansowanie 

pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-

wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym. 

W 2018 r. z  terenu gminy Szaflary w pieczy zastępczej przebywało:  

- 5 dzieci zostało umieszczone w zastępczej rodzinie spokrewnionej, 

- 3 dzieci zostało umieszczone w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej. 

W 2018 roku gmina  współfinansowała koszty pobytu w pieczy zastępczej ośmiorgu dzieciom w 

łącznej kwocie   33.218,- zł. 

 W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do resortowego programu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 pn. „Program asystent rodziny i 

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i 

Polityki Społecznej. W ramach programu zatrudniono jednego asystenta rodziny w okresie od 1 

stycznia 2018 r.  do 31 grudnia 2018 roku w systemie zadaniowego czasu pracy. 

Kwota uzyskanej dotacji  21.393,00  zł 

 Obowiązkiem gminy jest zabezpieczenie potrzeb rodzin i ich dzieci mieszkających na  jej 

terenie. Państwo i jego instytucje mają rodzinę wspierać. Istotą działań powinno być stworzenie 

spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, która je wychowuje i ma trudności w prawidłowym 

wypełnianiu swoich funkcji. Działania podejmowane w ramach tego systemu powinny zapewnić 

rodzinie taką pomoc, aby w jej efekcie wyeliminować zagrożenie zabrania dziecka z rodziny, a jeśli 

sytuacja dziecka będzie wymagać okresowego umieszczenia w pieczy należy podejmować takie 

działania, aby zapewnić szybki powrót do rodziny. 
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3. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych 

Na terenie gminy Szaflary działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

(GKRPA).   

Do głównych zadań realizowanych przez GKRPA, należy prowadzenie działań związanych z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy poprzez 

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu. 

W ramach realizacji ww. zadania prowadzono Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień 

i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (organizowanie warunków pierwszego kontaktu dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych). 

 

W Punkcie Konsultacyjnym przyjmował terapeuta ds. uzależnień oraz psycholog,  1 raz w tygodniu, 

tj. we środy w godz. od 1015 do 1800.  

W 2018 roku odbyło się 50 dyżurów terapeuty oraz 49 dyżurów psychologa, w ramach których 

udzielono pomocy rodzinom i pojedynczym osobom. 

Koszt działalności punktu za 2018 r. wyniósł 26.250,00 zł.  

Komisja zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami prowadziła: 

  przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu – 19, 

 wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie – 19, 

 skierowanie ww. osób na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie 

uzależnienia – 15, 

 przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym – 11, 

 wywiady z dorosłymi członkami rodzin osoby uzależnionej – 0, 

 kierowanie do konsultacji psychologa przyjmującego w Punkcie Konsultacyjnym - wszystkie 

osoby oraz członkowie ich rodzin, 

 poradnictwo dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na temat możliwości 

skorzystania z pomocy GOPS - 3 rodziny, 

 motywowanie do ograniczenia picia i dobrowolnego poddania się leczeniu oraz do udziału w 

spotkaniach Grup AA - wszystkich wezwanych, 

 motywowanie członków rodzin do udziału w spotkaniach grupy dla osób współuzależnionych 

– 6. 

W 2018 r. odbyło się dziesięć  spotkań Komisji, na których były omawiane zagadnienia z zakresu  

bieżącej realizacji  działań. 

Podzespół problemowy do rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi i członkami rodzin, w 

2018 roku przeprowadził rozmowy motywacyjne z 14 osobami uzależnionymi. Po konsultacjach i 

rozmowach motywacyjno - wspierających skierowano na diagnozę lub leczenie specjalistyczne do 

innych ośrodków, tj. Poradni Leczenia Uzależnień w Nowym Targu, Oddziału Leczenia Uzależnień 
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w Nowym Targu, Mitingi Grup Wsparcia AA – 4 osoby. 

Członkowie Komisji uczestniczyli w posiedzeniach Grup Roboczych ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w związku z prowadzonymi czynnościami „Niebieska Karta” - 3 osoby w 15 rodzinach. 

W 2018 roku skierowano na badania w przedmiocie uzależnienia 15 osób, które w związku z 

nadużywaniem alkoholu powodowały rozkład życia rodzinnego. W przypadku 12 z nich biegli 

sądowi potwierdzili opinią sądowo-psychiatryczną fakt uzależnienia od alkoholu i wskazali 

konieczność podjęcia terapii odwykowej, w jednym przypadku wykluczyli uzależnienie, wskazując 

na konieczność podjęcia innych form terapii. W 2 pozostałych przypadkach sprawa jest w toku. 

Wobec osób, u których potwierdzono fakt uzależnienia została wszczęta procedura sądowa mająca 

na celu wydanie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu. 

Do głównych zadań GKRPA należy udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i 

podejrzeniem występowania przemocy. 

W 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach prowadzonych było 17 

procedur "Niebieska Karta" (17 kart sporządzonych przez Policję). Do pracy z rodzinami zostało 

powołanych 17 Grup Roboczych, z czego do 15 grup zostali włączeni członkowie Komisji, bowiem 

podejrzewano, iż przemoc wiązała się z nadużywaniem alkoholu. W trakcie pracy z rodzinami fakt 

nadużywania alkoholu potwierdził się w 9 rodzinach, z czego procedurę leczenia włączono w 6 

przypadkach, w związku z czym GOPS ściśle współpracował z członkami Komisji w czynnościach 

zmierzających do zmotywowania do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione. Szczególna uwaga 

Komisji skierowana była na rodziny, w których wychowują się dzieci. Rodzinom z problemem 

w zależności od indywidualnej sytuacji proponowano pomoc materialną z GOPS-u, konsultacje 

psychologa dla całych rodzin w Punkcie Konsultacyjnym oraz w GOPS, natomiast sprawcę przemocy 

motywowano do podjęcia terapii w Punkcie Konsultacyjnym, leczenia odwykowego, a w przypadku 

odmowy i braku współpracy prowadzono procedurę w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania 

się leczeniu odwykowemu. Z rodzinami, w których występował problem alkoholowy i przemoc 

przeprowadzano rozmowy konsultacyjno - kontrolne (również telefoniczne) pod kątem ewentualnych 

zmian, monitorowania sytuacji rodzinnej (czy czynią próby ograniczenia picia alkoholu, korzystają 

z pomocy psychologa, terapeuty, uczęszczają na mityngi, spotkania grup wsparcia, podejmują próby 

terapii indywidualnej itp.). 

W ramach realizacji zadania prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w 

zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży podjęto 

następujące działania: 

- edukacja publiczna społeczności lokalnej, 

- edukacja dzieci i młodzieży, 

-szkolenia i warsztaty profilaktyczne.  

Koszt wszystkich szkoleń i warsztatów  profilaktycznych wyniósł łącznie 7.855,00 zł. 

W 2018 r. ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach 

dofinansowano działalność projektów "Świetlica środowiskowa" w: 

 Szkole Podstawowej w Maruszynie Górnej,  

 Szkole Podstawowej w Szaflarach,  

 Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej,  
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 Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej. 

Całkowity koszt realizacji zadań w świetlicach wyniósł: 9.735,12 zł. 

W 2018 roku działała również Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna znajdująca się w Punkcie 

Konsultacyjnym w Szaflarach w budynku plebanii. 

Świetlica jest miejscem spotkań dla grupy 30 dzieci i młodzieży z terenu całej gminy. 

Świetlica jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.00 do 18.00. Zorganizowana 

jest w taki sposób, by każdy kto przychodzi mógł z pomocą wykwalifikowanych socjoterapeutów lub 

pomocą rówieśników odrobić zadania domowe, przygotować się do sprawdzianów. Ponadto 

organizowane są  zajęcia plastyczne, techniczne, gdzie każdy może odkryć w sobie małego artystę. 

Największą popularnością cieszy się jednak konkurs master-szef. Dzieci wzorując się na 

telewizyjnym show, gotują w grupach różne potrawy, które później zjadają ze smakiem. Uczą się w 

ten sposób nie tylko gotowania, ale przede wszystkim pracy w zespole oraz komunikacji między sobą. 

Funkcjonowanie świetlicy w 2018 roku było finansowane zarówno ze środków GKRPA jak 

i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach.  

Koszt działalności świetlicy (ze środków GKRPA) w 2018 roku wyniósł: 33.242,00 zł 

 

GKRPA w 2018 r. dofinansowała imprezy z okazji Dnia Dziecka – turnieje i rozgrywki sportowe 

w ramach Kampanii realizowanej przez Województwo Małopolskie „No Promil - No Problem”. W 

miesiącu maju wystosowano pismo do dyrektorów szkół z informacją o możliwości skorzystania 

z dofinansowania. Wnioski o taką formę pomocy złożyły i otrzymały: 

 Szkoła Podstawowa w Skrzypnem, 

 Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej,  

 Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej,  

 Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej,  

 Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej,  

 Szkoła Podstawowa w Szaflarach,  

 Szkoła Podstawowa w Borze,  

 Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” Gmina Szaflary. 

Koszt całkowity projektu obejmujący także materiały profilaktyczne zakupione w celu realizacji 

działań profilaktycznych podczas imprez wyniósł: 5.600,00 zł. 

Dodatkowo GKRPA sfinansowała zajęcia pn. "Profilaktyka uzależnień w wychowaniu regionalnym" 

realizowane w klasach VI we wszystkich szkołach na terenie gminy oprócz SP w Bańskiej Wyżnej. 

Koszt zajęć: 11.771,80 zł. 

W 2018 r. zorganizowano dla dzieci i młodzieży  wypoczynek letni w formie obozu profilaktyczno - 

wypoczynkowego z  programem profilaktycznym w Ośrodku Wypoczynkowego JANINA” w 

Ustroniu Morskim.  Pobyt na obozie trwał od 09.07.2018 r. do 16.07.2018 r.  

Całkowity koszt organizacji obozu profilaktyczno-wypoczynkowego wyniósł: 43.193,02 zł.  

W ramach działalności na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 

opiekuńczo-wychowawczych pochodzących z rodzin,  w których występuje problem alkoholowy jak 
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również znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej: 

zorganizowano i sfinansowano imprezę integracyjną "Mikołajki". W imprezie brało udział 108 dzieci. 

Koszt imprezy wyniósł: 5.371,81zł.,  

 

Na zlecenie GKRPA została sporządzona przez Ośrodek Profilaktyki Społecznej w Krakowie 

diagnoza problemów społecznych z zakresu uzależnień (alkoholu, narkotyków, dopalaczy), 

przemocy i innych problemów społecznych na terenie gminy Szaflary wśród dzieci, młodzieży i 

dorosłych. Raport powstał w oparciu o dane statystyczne udostępnione przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Policję, a także o dane zdobyte w procesie ankietowania oraz rozmawiania z 

reprezentatywnymi grupami społecznymi. Raport jest szczególnie wartościowy, ponieważ 

obiektywne dane pochodzące ze statystyk udostępnione przez instytucje działające na terenie gminy 

są uzupełnione przez subiektywne opinie mieszkańców gminy. 

Diagnoza dostępna jest na stronie internetowej GKRPA. Koszt: 3.299,00 zł.  

Gminna Komisja RPA przystąpiła po raz kolejny do Kampanii Społecznej "No Promil - No Problem" 

realizowanej w Województwie Małopolskim z inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych 

„Solny Gwarek” z Wieliczki. Głównym założeniem Kampanii jest pomoc młodym ludziom w 

dostrzeganiu wartości jaką jest odpowiedzialność,  poprzez wzbudzanie refleksji na temat tego, co w 

życiu ważne, aby mogli oni świadomie podejmować decyzje (nie tylko dotyczące trzeźwości). 

W 2018 r. w działania kampanii zaangażowało się siedem szkół z terenu gminy, tj. 

 Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej, 

 Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej, 

 Szkoła Podstawowa w Skrzypnem, 

 Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej, 

 Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej, 

 Szkoła Podstawowa w Zaskalu, 

 Szkoła Podstawowa w Borze. 

Uczestnictwo w kampanii było bezpłatne. 

Zarówno z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak i z 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przekazano środki na dofinansowanie 

działalności organizacji pozarządowych i klubów sportowych realizujących zadania związane z 

profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

Kwestie dofinansowania regulowało Zarządzenie 0050.01.2018 Wójta Gminy Szaflary z dnia 08 

stycznia 2018 roku, w którym ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 

Gminie Szaflary w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

W wyniku konkursu dokonano podziału środków pomiędzy 8 stowarzyszeń na 8 projektów przez nie 

złożonych.  

Kwota całościowego dofinansowania wyniosła łącznie: 70.000,00 zł. 

W 2018 r. GKRPA opiniowała wnioski o sprzedaż napojów alkoholowych oraz przeprowadziła 

kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 
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W oparciu o wnioski przedsiębiorców wydała: 

 

 12 postanowień pozytywnie opiniujących lokalizację punktu sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym: 

 12  dotyczą sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz 

piwa, 

 11 dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% 

z wyjątkiem piwa, 

 11 dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%,  

 2 postanowienia pozytywnie opiniujące lokalizację punktu sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym: 

 2  dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz 

piwa, 

 1 dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% 

z wyjątkiem piwa, 

 0  dotyczy sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18%. 

 

Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. na terenie Gminy Szaflary znajdowało się : 

 30 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży (sklepy, stacje benzynowe), 

 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży (lokale gastronomiczne). 

W 2018 roku przeprowadzono kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrolą 

zamierzano objąć 18 przedsiębiorców, natomiast z powodu nieobecności i nie wskazania osób 

upoważnionych do udzielania informacji skontrolowano 16 przedsiębiorców. W żadnym z 

kontrolowanych punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych nie stwierdzono 

poważnych uchybień. Koszt: 1.203,58 zł. 

GKRPA wykonywała swe zadania z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu środków i sposobów na 

walkę z alkoholizmem i innymi używkami dla dobra całej społeczności gminy. W 2018 roku Komisja 

kładła nacisk na profilaktykę oraz koordynowanie działań informacyjnych nt. podnoszenia 

świadomości społecznej mieszkańców w zakresie problematyki uzależnień. Działania Komisji miały 

na celu ograniczenie niekorzystnych zjawisk związanych z uzależnieniami. Należy mieć nadzieję, że 

działalność ta przyniosła zamierzone efekty. 

 

4. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

W 2018 roku współpraca z organizacjami pozarządowymi była realizowana w formie:   

  wsparcia realizacji zadań publicznych wyłonionych w drodze otwartego konkursu poprzez 

udzielenie dotacji na ich finansowanie, 

 wsparcia w trybie i na zasadach określonych w art. 19a ustawy na dofinansowanie realizacji 

pozakonkursowych zadań publicznych. 

 

Priorytetowymi obszarami współpracy były zadania z zakresu: 
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 upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 pomocy społecznej, 

 pozostałej działalności oświatowej. 

 

W 2018 roku zostały ogłoszone dwa otwarte konkursy na realizację zadań publicznych: 

 

 Zarządzenie Nr 0050.01.2018 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Szaflary w 2018 roku przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu, w ramach którego do dyspozycji organizacji pozarządowych 

przeznaczono 70.000,00 zł oraz w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym, w ramach którego do dyspozycji organizacji pozarządowych przeznaczono 

103.600,00 zł. 

 

  Zarządzenie Nr 0050.09.2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Szaflary w 2018 r. przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

 

W dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznano dotacje dla: 

  Ludowego Klubu Sportowego „ Szaflary” z siedzibą w Szaflarach na realizację zadania pn.: 

„Rozwój sportu masowego dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizacja imprez sportowych i 

rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia dzieci i młodzieży oraz promujących Gminę 

Szaflary” w kwocie 26.400,00 zł. 

 Stowarzyszenia Czuj! Czuwaj z siedzibą w Maruszynie na realizację zadania  

pn.: „Poznawanie swojego regionu poprzez wycieczki turystyczno - krajoznawcze” w kwocie 

3.000,00 zł. 

 Uczniowskiego Klubu Sportowego ”Świt” przy ZSPiG w Szaflarach na realizację zadania 

pn.: ”Działanie sportowe dla dzieci z Szaflar – piłka ręczna” w kwocie 10.000,00 zł. 

 Ludowego Klubu Sportowego ”SKALNI” z siedzibą w Zaskalu na realizację zadania pn.: 

„Wspieranie i upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu” w kwocie 23.600,00 zł. 

  ZHP Chorągwi Krakowskiej Hufiec Podhalański z siedzibą w Zakopanem na realizację 

zadania pn.: „Działania sportowe dla dzieci z Szaflar” w kwocie 5.000,00 zł. 

 Stowarzyszenia NaSa Bańska Wyżna z siedzibą w Bańskiej Wyżnej na realizację zadania pn.: 

„Przygody z piłką” w kwocie 2.000,00 zł. 

 

W dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przyznano dotacje dla: 

  Klubu Sportowego Rutkow-Ski z  siedzibą w Skrzypnem na realizację zadania pn.: "KICK 

OFF - ZACZYNAMY". Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację w kwocie 9.450,00 zł. 

 Ludowego Klubu Sportowego „ Szaflary” z siedziba w Szaflarach na realizację zadania pn.: 

„Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia dzieci i 

młodzieży oraz promujących Gminę Szaflary. Zmniejszenie możliwości popadania w 
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uzależnienia”. Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację w kwocie 25.000,00 zł. 

 Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej „Na Wierchu Maruszyny” z siedzibą w Maruszynie na 

realizację zadania pn.: "Rozwijanie pasji – kuźnią naszej przyszłości". Na wsparcie ww. 

zadania przyznano dotację w kwocie 3.350,00 zł. 

 Ludowego Klubu Sportowego ”SKALNI” z siedzibą w Zaskalu na realizację zadania pn.: 

„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. Na wsparcie ww. zadania 

przyznano dotację w kwocie 15.000,00 zł. 

 Grupy Inicjatyw Lokalnych GIL z siedzibą w Borze na realizację zadania  

pn.: „Pomniki historii związane z walkami wyzwoleńczymi w 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę”. Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację w kwocie 

5.500,00 zł. 

 Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Borze na realizację zadania pn.: 

„Środowiskowy etap XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

zapobiega pożarom ”. Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację w kwocie 2.000,00 zł. 

 Stowarzyszenia „Dla Rozwoju Gminy Szaflary”  z siedzibą w Bańskiej Niżnej na realizację 

zadania pn.: "Ogólnorozwojowy maraton – śpiew, taniec, sport". Na wsparcie ww. zadania 

przyznano dotację w kwocie 7.700,00 zł. 

 Stowarzyszenia NaSa Bańska Wyżna z siedzibą w Bańskiej Wyżnej na realizację zadania pn.: 

„Balet”. Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację w kwocie 2.000,00 zł. 

 

Z wyżej wymienionymi stowarzyszeniami zostały zawarte umowy, na podstawie których w 

ustawowym terminie wypłacono kwoty przyznanych dotacji. 

Informacje o wynikach konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy,  

w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary. 

 

Zarządzenie Nr 0050.22.2018 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych w Gminie Szaflary w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w ramach 

którego do dyspozycji organizacji pozarządowych przeznaczono 33.600,00 zł. 

 

Zarządzenie Nr 0050.30.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Szaflary w 2018 r. przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w dziedzinie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu przyznano dotacje dla: 

 

 Ludowego Klubu Sportowego „ Szaflary” z siedzibą w Szaflarach na realizację zadania pn.: 

„Piłka nożna dzieci, młodzieży i dorosłych LKS Szaflary”. Na wsparcie ww. zadania 

przyznano dotację w kwocie 31.100,00 zł. 

 Ludowego Klubu Sportowego ”SKALNI” z siedzibą w Zaskalu na realizację zadania pn.: 

„Upowszechnianie kultury fizycznej na obiektach stanowiących własność komunalną”. Na 

wsparcie ww. zadania przyznano dotację w kwocie  2.500,00 zł. 

 

Z wyżej wymienionymi stowarzyszeniami zostały zawarte umowy, na podstawie których w 
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ustawowym terminie wypłacono kwoty przyznanych dotacji. 

Informacje o wynikach konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy,  

w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Szaflary. 

 

Tryb pozakonkursowy: 

W trybie i na zasadach określonych w art. 19a ustawy Wójt Gminy Szaflary podpisał w 2018 r.        

osiem umów o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach: 

 

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

 

 w dniu 19.01.2018 r. z Klubem sportowym Rutkow-ski, z siedzibą w Skrzypnem na realizację 

zadania pn.: „Osiągnąć sukces”. Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację w kwocie 

5.000,00 zł, 

 w dniu 19.10.2018 r. z Ludowym Klubem Sportowym „Szaflary”, z siedzibą w Szaflarach na 

realizację zadania pn.: „Rozwój sportu masowego wśród płci żeńskiej. Organizacja imprez 

sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia dzieci i młodzieży oraz 

promujący gminę Szaflary”.  Na wsparcie wyżej wymienionego zadania przyznano dotację w 

kwocie 4 000,00 zł, 

 w dniu 19.10.2018 r. z Ludowym Klubem Sportowym LKS „Skalni” Zaskale  

z siedzibą w Zaskalu na realizację zadania pn.: „Rozwój sportu masowego  

w środowisku wiejskim”. Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację w kwocie 4 000,00 zł, 

 w dniu 05.11.2018 r. z Uczniowskim Klubem Sportowym Świt z siedzibą w Szaflarach na 

realizację zadania pn.: „Działania sportowe dla dzieci z Szaflar – udział w turnieju piłki 

ręcznej”. Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację w kwocie 3.980,00 zł, 

 w dniu 19.12.2018 r. z ZHP Chorągwią Krakowską Hufiec Podhalański z siedzibą w 

Zakopanem na realizację zadania pn.: „Kultywowanie wartości społecznych w Szaflarach”. 

Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł. 

 

Pomocy społecznej: 

 w dniu 09.08.2018 r. z Caritas Archidiecezji Krakowskiej z siedzibą  w Krakowie na realizację 

zadania pn.: „Świadczenie usług pielęgniarskich  oraz rehabilitacyjnych dla mieszkańców 

Gminy Szaflary.” Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację w kwocie 10.000,00 zł. 

 

Pozostałej działalności oświatowej: 

 w dniu 25.05.2018 r. ze Stowarzyszeniem Historii Spytkowic – oddział Szaflary z siedzibą w 

Spytkowicach na realizację zadania pn.: „II Rajd Dywizji Górskiej i Konfederacji 

Tatrzańskiej”. Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację w kwocie 2.100,00 zł, 

  w dniu 13.06.2017 r. z Ochotniczą Strażą Pożarną w Szaflarach na realizację zadania pn.: „III 

Festyn Strażacki wraz z pokazami sprzętu ratowniczo – gaśniczego promujący wydarzenia 

kulturalno – rozrywkowe w Gminie Szaflary”. Na wsparcie ww. zadania przyznano dotację 

w kwocie 8.000,00 zł. 

      Z wyżej wymienionymi stowarzyszeniami zostały zawarte umowy, na podstawie których w     
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      ustawowym terminie wypłacono kwoty przyznanych dotacji.  

 

Celem nadrzędnym współpracy w 2018 roku było: 

 umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie,  

swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, 

 promocja postaw obywatelskich i prospołecznych, w tym wolontariatu, 

 tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy  

oraz podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych, 

 poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Szaflary, 

 promowanie organizacji i wspieranie ich rozwoju. 

5.  Ochotnicza Straż Pożarna na terenie gminy  

 

          W celu zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa doposażono wszystkie jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych oraz poniesiono nakłady na budynki remiz w celu poprawy komfortu 

pracy tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Zestawienie najważniejszych wydatków 

majątkowych przedstawiono poniżej:  

 

Wydatki  majątkowe          568.525,99 zł, 

w tym: 

- modernizacja parkietu w remizie OSP Zaskale         43.127,99 zł, 

- modernizacja kotłowni OSP Bańska Wyżna           6.150,00 zł, 

- wymiana stolarki okiennej w remizie OSP Szaflary        12.300,00 zł, 

- wykonanie monitoringu w OSP Szaflary i OSP Maruszyna       12.019,00 zł, 

- montaż bramy garażowej w remizie OSP Bańska Wyżna         15.190,00 zł, 

- wymiana bramy garażowej w OSP Skrzypne          24.477,00 zł, 

- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bańska Wyżna       455.262,00 zł. 
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VIII. KULTURA, OŚWIATA, SPORT i REKREACJA 

 

1. Gminna Biblioteka Publicznej 

 
„Czytanie jest jak dotąd, najpotężniejszym mechanizmem  rozwoju człowieka i jego cywilizacji, nauki i 

kultury”                                                                                                                    /Józef Pielachowski/ 

      

      Gminna Biblioteka Publiczna (GBP) jest instytucją kultury.  Jej początki sięgają 1916 roku,  

kiedy to Związek Podhalan w Szaflarach z własnych funduszy zakupił na jej potrzeby pierwszych 

500 książek. 

Podstawową działalnością Biblioteki są usługi w zakresie udostępniania zbiorów i źródeł 

informacji oraz działania w zakresie promocji czytelnictwa i książki, które są skierowane głównie 

do społeczności gminy. Misją Biblioteki jest jej użyteczność dla społeczności lokalnej. 

     Biblioteka prowadzi elektroniczny księgozbiór, który jest dostępny na stronie:    

      www.bibliotekaszaflary.org.pl. 

 

Biblioteka oprócz swojej podstawowej funkcji wypożyczania książek, pełni również funkcję 

czytelni, w której użytkownicy na miejscu mogą korzystać z wszystkich publikacji. 

W pomieszczeniach biblioteki użytkownicy mają bezpłatny dostęp do szerokopasmowego 

internetu i sieci wi-fi, mogą także korzystać z drukarek (czarno-białej i kolorowej oraz skanera). 

Usługi poligraficzne są płatne. Dla czytelników w GBP w Szaflarach udostępnione są 3 komputery. 

Dodatkowo na terenie gminy Szaflary działa Filia Gminnej Biblioteki Publicznej, która jest 

zlokalizowana w remizie OSP w Maruszynie.  

Filia czynna jest 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku.  

 

 W roku 2018 na potrzeby biblioteki  zakupiono 986 materiałów bibliotecznych (książki i 

audiobooki) o łącznej wartości 18 539,68 zł, z czego kwota 10.829,68 zł (629 książek + 10 

audiobooków) pochodziła z dotacji Urzędu Gminy w Szaflarach,  a kwota 7.710,00 zł (432 wol.) 

została pozyskana z programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” (432 

książki). Wielkość dotacji z programu BN jest uzależniona od ilości czytelników i liczby 

wypożyczonych książek,  w przeliczeniu na 100 mieszkańców.  

W naszej gminie wskaźnik ten ma tendencję wzrostową.  

 

Kwoty pozyskanej dotacji w ciągu ostatnich pięciu lat wyniosły: 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 

Przyznana kwota w zł. 4.380,00 

 

5.960,00 

 

6.240,00 7.040,00 7.710,00 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotekaszaflary.org.pl/
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Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Szaflary zakupiony w 2018 roku  

(łącznie z Filią w Maruszynie). 

 

Ilość materiałów 

w jedn. inwent. 

na koniec 2018 r. 

Przybyło w ciągu roku w jedn. 

inwent. 
Kwota 

przeznaczona na 

zakup książek w 

2018 r. Ogółem w 

jedn. inwent 
Z zakupów 

GBP 15956 827 
806 książek + 

10 audiobooków 
15 705,38 zł 

Filia GBP 6654 244 170 2 834,30 zł 

Razem: 22 600 1 071 986 18 539,68 zł 

 

    

     Podstawowe dane liczbowe dotyczące czytelników i udostępniania zbiorów oraz innych    

     materiałów bibliotecznych i internetu w 2018 roku: 

 

    Gminna Biblioteka Publiczna w Szaflarach: 

- czytelnicy zarejestrowani 1125, 

- liczba odwiedzin: 12693, 

- liczba wejść na stronę www: 2355. 

 

 

Czytelnicy w roku sprawozdawczym według wieku:  

Według poszczególnych grup wiekowych (w latach) 

poniżej 5 6-12 13-15 16-19 20-24 25-44 45-60 powyżej 60  Ogółem 

37 258 160 150 89 250 120 61 1125 

 

 

 
 

3,29%

22,93%

14,22%

13,33%
7,91%

22,22%

10,67%

5,42%

poniżej 5

6-12

13-15

16-19

20-24

25-44

45-60

powyżej 60
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Czytelnicy w roku sprawozdawczym według zajęcia: 

Według zajęcia 

Uczniowie Studenci 
Pracownicy 

umysłowi 
Robotnicy Rolnicy 

Inni 

(dzieci 

do 15 r) 

Emeryci, 

renciści, nie 

zatrudnieni 

Ogółem 

585 52 327 51 23 37 150 1125 

 

 

Wypożyczenia i udostępnienia w ciągu roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szaflarach: 

Wyszczególnienie 
Wypożyczenia 

ogółem: 
Książki Czasopisma 

Dokumenty elektron. 

i korzystanie z Internetu 

Na zewnątrz: 24 393 24 235 138 20 

Na miejscu: 14 756 13 455 101 1 200 

Razem: 39 149 37 690 239 1 220 

 

  

Filia GBP w Maruszynie 

- liczba czytelników aktywnych 175 

- liczba odwiedzin 26601 

 

 

Czytelnicy w roku sprawozdawczym według wieku:   

Według poszczególnych grup wiekowych (w latach) 

poniżej 5 6-12 13-15 16-19 20-24 25-44 45-60 powyżej 60  Ogółem 

17 64 42 11 2 22 14 1 175 
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8%
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Czytelnicy w roku sprawozdawczym według zajęcia: 

Według zajęcia 

Uczniowie Studenci 
Pracownicy 

umysłowi 
Robotnicy Rolnicy 

Inni 

(dzieci 

do 15 r) 

Emeryci, 

renciści, nie 

zatrudnieni 

Ogółem 

117 2 10 3 3 17 23 175 

 

     

Liczba wypożyczeń i udostępnień w ciągu roku w Filii GBP w Maruszynie: 

Wyszczególnienie 
Wypożyczenia 

ogółem: 
Książki Czasopisma 

Dokumenty elektron. 

i korzystanie z Internetu 

Na zewnątrz: 1 730 1 730 0 0 

Na miejscu: 1 190 489 0 701 

Razem: 2 920 2 219 0 701 

 

 

 

2. Gminne Centrum Kultury  

 

       Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki (dalej GCKPIT) jest gminną instytucją kultury, 

która działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, której działalność polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. 

 Na swoją działalność w 2018 r.  GCKPIT otrzymało dotację z budżetu gminy w kwocie 625.000,00 

zł.  Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki 

w Szaflarach  prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży, 

zamieszkałych na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie muzyki, tańca czy 

sztuk plastycznych. Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach zaangażowane jest 

w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, placówki 

oświaty, Urząd Gminy, sołectwa, inne ośrodki kultury oraz stowarzyszenia działające na terenie 

gminy i poza nią). Jednymi z głównych programów realizowanych przez GCKPIT w Szaflarach w 

2018 r. były między innymi  programy:  „Już pływam” i „Jeżdżę z głową.” 
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3. Oświata 

 

  Na terenie gminy Szaflary funkcjonują 3 przedszkola: 

  Publiczne Przedszkole w Szaflarach, 

  Przedszkole im. Aniołów Stróżów Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza w 

 Szaflarach, 

  Przedszkole z Widokiem w Zaskalu, 

oraz 8 szkół: 

 Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej, 

 Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej, 

 Szkoła Podstawowa w Borze, 

 Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej, 

 Szkoła Podstawowa w Maruszynie Górnej, 

 Szkoła Podstawowa w Skrzypnem, 

 Szkoła Podstawowa w Szaflarach, 

 Szkoła Podstawowa w Zaskalu. 

 

Stan uczniów i nauczycieli w poszczególnych przedszkolach  i szkołach  na dzień 30.09.2018 r.  

przedstawiają dane tabelaryczne:  

    NAZWA  PLACÓWKI 
LICZBA 

UCZNIÓW 

LICZBA 

NAUCZYCIELI 

Gminne Przedszkole w Szaflarach 95 11 

Przedszkole im. Aniołów Stróżów Zgromadzenia Służebnic 

Matki Dobrego Pasterza w Szaflarach 
40 7 

Przedszkole z widokiem w Zaskalu 60 3 

Szkoła Podstawowa im. Św. Kazimierza Jagiellończyka 

w Bańskiej Niżnej 
114 22 

Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha 

 w Bańskiej Wyżnej 
121 25 

Szkoła Podstawowa w Borze 63 16 

Szkoła Podstawowa im. Świętego . Jana Kantego 

w Maruszynie Dolnej 
120 24 

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki 

w Maruszynie Górnej 
110 18 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Skrzypnem 147 21 

Szkoła Podstawowa im. Augustyna Suskiego w Szaflarach 374 51 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Karola Wojtyły w Zaskalu 149 24 

RAZEM 1293 222 
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Zestawienie wyników dla poszczególnych szkół dla roku szkolnego 2017/2018: 

           

 
 

 

     Główne działania przeprowadzone na potrzeby oświaty w 2018 r :  

 Modernizacja parkietu  sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej   

Koszt zadania 47.890,56 zł, 

 Wydruk tabliczek informacyjnych w piśmie Braille’a  przystosowanych dla osób niewido-

mych – plac szkolny Maruszyna Górna 

Koszt zadania:  1.533,00 zł,  

 Modernizacja odwodnienia przy budynku Szkoły  Podstawowej w Szaflarach  

 Koszt zadania: 22.177,00 zł,  

 Wykonanie monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej w Szaflarach      

Koszt zadania: 15.464,00 zł, 

 Modernizacja stolarki wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej modernizacja 

pomieszczeń, montaż drzwi wewnętrznych  

Koszt zadania:   357.126,00 zł, 

 SP Maruszyna Górna - zakup 2 tablic interaktywnych w ramach programu „Aktywne Tablice” 

Koszt zadania: 18.500,00 zł, 

 SP Bór – zakup książek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa, zakup wyposażenia 

pracowni dla klas VII i VIII 

Koszt zadania:  20.349,80 zł, 

 SP Skrzypne - zakup  2 szt. Monitorów 55'' w ramach projektu „Aktywna Tablica” 

Koszt zadania  17.910,00 zł, 

 SP Szaflary – zakup książek w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 

Koszt zadania 16.787,23 zł,  

 SP Zaskale - zakup książek w ramach  Narodowego Programu Czytelnictwa 
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Koszt zadania  5.696,01 zł, 

 Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach projektu  „Aktywne Szkoły Gminy 

Szaflary”  Koszt zadania:  1.125.447,81 zł,  w tym: 

o SP Maruszyna Dolna - zakup laptopów z oprogramowaniem, aparat fotograficzny, rzutnik       

multimedialny i ekran, radiomagnetofon, wyposażenie pracowni matematycznych che-

micznych, biologicznych  o łącznej wartości  103.845,89 zł, 

o SP Bańska Niżna – zakup laptopów z oprogramowaniem, aparat fotograficzny, rzutnik 

multimedialny i ekran, radiomagnetofon, drukarka 3D, wyposażenie pracowni matema-

tycznych chemicznych, biologicznych  o łącznej wartości  219.394,24 zł, 

o SP Bańska Wyżna –zakup laptopów z oprogramowaniem, aparat fotograficzny, rzutnik 

multimedialny i ekran, tablica interaktywna, radiomagnetofon, drukarka 3D, wyposażenie 

pracowni matematycznych chemicznych, biologicznych o łącznej wartości  111.408,52 zł, 

o SP Maruszyna Górna – zakup laptopów z oprogramowaniem, aparat fotograficzny, rzut-

nik multimedialny i ekran, kamera, tablica interaktywna, radiomagnetofon, drukarka 3D,- 

wyposażenie pracowni matematycznych chemicznych, biologicznych  o łącznej wartości 

166.194,33 zł,  

o SP Skrzypne – zakup laptopów z oprogramowaniem, aparat fotograficzny, tablica interak-

tywna, rzutnik, kamera, radiomagnetofon, wyposażenie pracowni matematycznych che-

micznych, biologicznych  o łącznej wartości 237.568,24 zł, 

o SP Szaflary – zakup laptopów z oprogramowaniem, aparaty fotograficzne, rzutnik multi-

medialny i ekran, radiomagnetofon, wyposażenie pracowni matematycznych chemicz-

nych, biologicznych  o łącznej wartości 127.172,64 zł, 

o SP Zaskale – zakup laptopów z oprogramowaniem, szafy na laptopy, aparat fotograficzny, 

rzutnik multimedialny, tablice interaktywne, wyposażenie pracowni matematycznej   o 

łącznej wartości  159.863,95 zł,   

 Dokończenie budowy sali gimnastycznej, boiska wielofunkcyjnego i zewnętrznej siłowni 

przy Szkole Podstawowej w Skrzypnem  o wartości 1.913.188,64 zł,  

 Budowa obiektów rekreacyjno-edukacyjnych oraz małej architektury przy Szkole Podstawo-

wej  w Bańskiej Niżnej o wartości 426.780,85 zł. 

 

Ponadto w 2018 roku Wójt Gminy Szaflary przyznał dla dziesięciu najlepszych uczniów klas 

gimnazjalnych  bony o wartości 300,00 zł.  

 

Dodatkowo dla 200 najlepszych uczniów z gminy Szaflary została zorganizowana kolonia gminna   

w Międzyzdrojach. Kwota przeznaczona na realizację zadania: 145.868,76 zł. 
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4. Stypendia, nagrody, wyróżnienia 

 

W 2018 roku rozpatrzono 8 wniosków o przyznanie stypendium sportowego oraz jeden 

wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika za osiągnięcia sportowe. 

W budżecie gminy na 2018 r. na stypendia sportowe została przeznaczona kwota  25.000,00 złotych. 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.17.2018 z dnia 23 kwietnia 

2018 roku wszystkie wnioski rozpatrzyła pozytywnie i przyznała stypendia sportowe dla 8  

zawodników oraz 1 nagrodę dla zawodniczki Klubu  Sportowego „FIRN” z Zakopanego.    

W 2018 r. przyznano stypendia:  

 dla Magdalena Ł. -  kwota stypendium 250,00 złotych miesięcznie – narciarstwo alpejskie, 

 dla Renata Z. - kwota stypendium 600,00 złotych miesięcznie- trójbój siłowy, 

 dla Andrzej Sz. - kwota stypendium 400,00 złotych miesięcznie -skoki narciarskie, 

 dla Mateusz J. - kwota  stypendium 400,00 złotych miesięcznie- skoki narciarskie, 

 dla Zuzanna P. - kwota stypendium 300,00 złotych miesięcznie- unihokej, 

 dla Katarzyna H.  - kwota stypendium 400,00 złotych miesięcznie- narciarstwo alpejskie, 

 dla Szczepan Z.- kwota stypendium 400,00 złotych miesięcznie- trójbój siłowy, 

 dla Mateusz M.- kwota stypendium 300,00 złotych miesięcznie- kombinacja norweska, 

 dla Katarzyna H. - kwota jednorazowej nagrody 600,00 złotych.- narciarstwo alpejskie, 

 Stypendia wypłacanie są od maja do grudnia danego roku. 

 

6. Informacja dotycząca ewidencji miejsc noclegowych 
 

W 2018 roku do prowadzonej  na podstawie art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 

o usługach turystycznych przez Wójta Gminy Szaflary ewidencji  innych obiektów  świadczących 

usługi hotelarskie, a które nie są obiektami hotelarskimi ( hotele, motele, pensjonaty) wpisano 14 

obiektów, w których świadczone są  usługi hotelarskie z rozbiciem na poszczególne sołectwa: 

 

 Bańska Niżna   4 obiekty  60 – miejsc noclegowych, 

 Bańska Wyżna  3 obiekty  32 – miejsc noclegowych, 

 Szaflary   6 obiektów  88 – miejsc noclegowych, 

 Zaskale   1 obiekt    6 – miejsc noclegowych. 

 

Na koniec 2018 roku w ewidencji miejsc noclegowych prowadzonej przez Wójta Gminy 

figurowało  57 obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których świadczone są usługi hotelarskie 

z ogólną liczbą miejsc noclegowych  857.                                                          
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IX. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 

W 2018 roku Rada Gminy Szaflary podjęła 113 uchwał. Żadna z uchwał nie została uchylona.  

Wszystkie uchwały są realizowane na bieżąco. Uchwały dostępne są na stronie internetowej gminy 

Szaflary oraz  w BIP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnośniki do strony BIP z Zarządzeniami  Wójta Gminy Szaflary: 

 

Zarządzenie Nr 0050.18.2019  Wójta Gminy Szaflary  z  dnia 28.03.2019 r. 

https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,a,1590268,zarzadzenie-nr-0050182019-w-sprawie-

przedlozenia-regionalnej-izbie-obrachunkowej-w-krakowie-rocznego.html 

 

Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Szaflary  z  dnia 28.03.2019 r. 

https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,a,1588711,zarzadzenie-nr-0050192019-wojta-gminy-szaflary-

z-dnia-28-marca-2019-r-w-sprawie-przedlozenia-radzie-.html 

 

 

https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,a,1590268,zarzadzenie-nr-0050182019-w-sprawie-przedlozenia-regionalnej-izbie-obrachunkowej-w-krakowie-rocznego.html
https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,a,1590268,zarzadzenie-nr-0050182019-w-sprawie-przedlozenia-regionalnej-izbie-obrachunkowej-w-krakowie-rocznego.html
https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,a,1588711,zarzadzenie-nr-0050192019-wojta-gminy-szaflary-z-dnia-28-marca-2019-r-w-sprawie-przedlozenia-radzie-.html
https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,a,1588711,zarzadzenie-nr-0050192019-wojta-gminy-szaflary-z-dnia-28-marca-2019-r-w-sprawie-przedlozenia-radzie-.html

